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• DE LA PORȚILE DE FIER s-a anunțat că ȘANTIERUL 
ENERGO-MONTAJ, unul dintre executanții principali ai Sis
temului hidroenergetic și de navigație, și-a îndeplinit integral 
sarcinile de plan pe anul în curs. Intre realizările pe care le 
vor înscrie montorii de aici în bilanțul acestui an se află exe
cutarea în plus, pe baza creșterii productivității muncii, a dife
rite lucrări în valoare de 9 milioane lei. De subliniat că în acest 
an, cînd a fost dată în exploatare ecluza de pe malul românesc 
al Dunării și s-au inaugurat operațiile de montaj la turbinele 
și generatoarele primelor hidroagregate, acest colectiv a atins 
cea mai mare viteză de montaj înregistrată pînă acum pe șan
tierele energetice ale țării noastre : 800—1 000 tone de echipa
ment asamblate lunar.

LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNĂRI

NAȚIONALE
Joi dimineața, Marea Adunare 

Națională a Republicii Socialiste 
România și-a continuat lucrările 
cu dezbaterea Planului de stat 
și a Bugetului de stat pe 1970, 
ultimul an al actualului plan cin
cinal, documente de mare impor

tanță pentru dezvoltarea Româ
niei Socialiste.

Deputății și invitații au în
tâmpinat cu puternice aplauze pe 
conducătorii partidului și statu
lui la sosirea lor în sala de șe
dințe.

DISCIPLINĂ
FERMĂ

• CENTRALA TRANSPORTURILOR AUTO din cadrul De
partamentului transporturilor auto, navale și aeriene și-a înde
plinit sarcinile anuale de plan. în această perioadă s-au înre
gistrat economii în valoare de 74 milioane lei și un beneficiu 
peste plan de 70 milioane lei.

EXECUTAREA LA
• Organizația U.T.C. sprijină printr-o activitate

susținută măsurile stabilite de comitetul

de direcție

Parcursesem secțiile de fa
bricație ale Uzinei „23 August" 
din Capitală în urmă c'J citeva 
luni. Revenind în aceste zile 
sîntem plăcut impresionați de 
schimbările radicale petrecute 
în cadrul lor în acest răstimp. 
Peste tot, oriunde ai intra, fie 
la locomotive, la uzinaj, fie la 
aparataj sau mecanică domnește 
aceeași ordine, mașinile func
ționează din plin, au dispărut 
aproape cu desăvîrșire plimbă
rile fără rost șuetele, muncito
rii sînt concentrați asupra mun
cii ce-o execută. Consultarea fi
șelor de pontaj relevă descrește
rea curbelor absențelor nemoti
vate și a învoirilor, graficele de 
producție indică obținerea unor 
rezultate superioare perioadelor 
precedente, productivitatea mun
cii este în continuă ascensiune.

- Interesîndu-ne asupra „secretu- 
Tui" unui reviriment de aseme- 

Anea amploare, tovarășul Dumi- 
Afeu Badea, secretarul comitetului 
fU.T.C. coordonator ne dă pri
mele informații, completate apoi 
de discuțiile purtate direct la ' 
fața locului în compartimentele 
de fabricație,

P.ecuperarea restanțelor exis
tente in îndeplinirea sarcinilor 
de producție din acest an, pre-

gătirea condițiilor pentru lan
sarea cu succes a planului pe 
1970 — ne spune interlocutorul 
nostru impune o disciplină fer
mă din partea întregului colec
tiv, fără nici o excepție posibilă, 
în vederea întăririi ei, începînd 
de la 1 decembrie în fiecare sec
tor de activitate au fost create

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag. a ll-a)

TIMP
A TUTUROR LUCRĂRILOR

primă condiție a creșterii
producției agricole

In noua secție de filatură do
tată cu mașini de filat „Uni
rea Cluj" de ia întreprinderea

Textilă Galați

Post-scriplum 
la un sondaj

OCTAV PANCU-IAȘI

îmi reține atenția un son
daj întreprins de Centrul de 
cercetări pentru probleme
le tineretului, care, în acest 
an, a investiri t peste 20 00(1 
de tineri din industrie spre a 
le afla preferințele in legă
tură cu petrecerea timpului 
liber.

Nu-s vînător și nici pescar 
amator, astfel incit nu m-a 
afectat constatarea că, ne ul
timul loc al distracțiilor ti
nerilor, se găsește pinda cu 
pușca in mină și cu ochii du
pă saltul iepurelui, sau în
gereasca răbdare de a aștep
ta să-ți înghită momeala o 
roșioară sinucigașă. N-aș zice 

i că mi-a făcut plăcere să aflu 
că un foarte puțin onorabil 
penultim Ioc îl deține frec
ventarea de către tineri a 
caselor de cultură, dar nu 
cred că e un secret pentru 
nimeni că destule asemenea 
instituții n-au izbutit (încă !) 
să-și găsească un profit, ani
matorii lor își cheltuiesc 
energia îndeobște pe orga
nizarea de spectacolc-ma- 
mut (două muzici două, 
conferențiari, actori, garde
roba obligatorie, bere și 
crenvurști...) și ocolpsc (de 
ce și pînă cînd?) Inițierea u- 
nor cercuri cu caracter per
manent (de poezie, de mu
zică populară, ușoară, jazz și 
de cameră, de filatelie și fo
tografie. de filozofie — da. 
nu s-a strecurat nici o gre
șeală ! — de film și artă

(Continuare în pag. a Il-a)

O CONCLUZIE PE CARE TINERII DIN 

FĂCĂIENI AU DESPRINS-O DIN COMPA

RAREA REALIZĂRILOR CELOR DOUĂ 

COOPERATIVE AGRICOLE DIN COMUNĂ

pentru adoptarea 
planului de stat al 

economiei naționale 
pe anul 1970

în tribune se aflau numeroși 
invitați, precum și șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

După deschiderea lucrărilor șe
dinței, președintele Marii Adu
nări Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec, a arătat că, ținîndu-sa 
seama de strînsa legătură dintre 
Planul de stat și Bugetul de stat, 
Biroul Marii Adunări Naționale 
propune ca dezbaterea celor două 
proiecte de legi să se facă îm
preună, urmînd ca discuția pe ar
ticole și votarea lor să se facă 
separat. Propunerea a fost adop
tată în unanimitate.

Intrindu-se în ordinea de zi, 
deputatul Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, a prezentat expune
rea la Proiectul, de lege pentru 
adoptarea Planului de stat al eco
nomiei naționale pe anul 1970.

în continuare, deputatul Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, 
a prezentat expunerea la Proiec
tul de lege pentru adoptarea Bu
getului de stat pe anul 1970.

Deputatul Aurel Vijoli, preșe
dintele Comisiei economico-fi- 
nanciare, a expus raportul comun 
al unor comisii permanente ale 
M.A.N. asupra celor două proiec
te de legi prezentate Marii Adu
nări Naționale spre dezbatere și 
adoptare.

A început apoi dezbaterea ge
nerală. Au luat cuvîntul depută
ții : Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, Matei Ghigiu, ministrul 
construcțiilor industriale, Ileana 
Mihăilescu, textilistă la Uzina 
„30 Decembrie" din Arad, Miron 
Nicolescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, 
Anghel Mircea Dan, președintele 
Cooperâtivei agricole de pro
ducție din comuna Grindu, jude
țul Ialomița, Ioachim Moga, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
Dumitra Mihai, director general 
al Grupului de uzine construc
toare de autoturisme-Pitești, Oc
tavian Cratchi, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului popular ju
dețean Botoșani, Nicolae Agachi, 
ministrul industriei metalurgice,

(Continuare în pag. a 111-a)

Oricît ar părea de necrezut, la Făcăieni, pe malul sting al 
Borcei, cele două cooperative agricole din comună ,deși au 
condiții economice și naturale asemănătoare, încheie anul 

acesta cu realizări ce se deosebesc mult. Această primă constatare 
am făcut-o parcurgînd cifrele ce urmează a fi consemnate în 
dările de seamă contabile pe anul 1969, analizînd prin prisma 
hotărîrilor recentei Plenare a C.C. al P.C.B. rezultatele unui an 
de muncă, sarcinile de plan ce revin unităților respective pentru 
1970. lntrucît cifrele au constituit punctul de plecare în dezba
terea ce viza aportul tinerilor la conturarea producțiilor obținute, 
le transcriem fidel în graficul de mai jos:

Rezultate
Specificare C.A.P. „Prietenia 

româno-coreeană" C.A.P. „Progresul"

grîu 
porumb 
floarea-soarelui 
lapte 
venituri la 100 ha. 
valoarea zilei muncă 
tineri existenți în 

dența organizației 
U.T.C.

tineri participant! 
muncă 

numărul mediu de : 
muncă realizat de un 
cooperator

numărul mediu de zile- 
muncă realizat de un 
utecist

2 510
4 170
2 135
2 055 

428 571

kg/ha 
kg/ha 
kg/ha 
litri 
lei

29,50 lei
evi

zile-

1 979 kg/ha
3 855 ’ "
2 134
2 214

343 750
28

kg/ha 
kg/ha 
litri 
lei 
lei

158

‘Continuare în pag. a IlI-a)

Comportarea de maidan
între firmele unui oraș sau ale 

unui sat, cea mai frumoasă mi 
se pare a fi aceea de „Casă de 
cultură" sau de „Cămin cultu
ral". Ea denumește aspirația no
bilă de perfecționare prin cultu
ră. înțeles astfel, actul de cultu
ră presupune o atitudine scoasă 
de sub comportamentul diurn, 
un anume stil de a fi, de la ges
turile conferențiarului de la tri
bună, pînă la felul în care vizi
tatorul răspunde la salutul por
tarului. Manifestările țin de o a- 
numită atmosferă, comportarea 
de maidan nu are ce căuta sub 
firma Casei de cultură. Nu nu
mai pentru că ea ar fi, judecată 
în planul semnificațiilor, o impie
tate, ci și pentru că starea psiho
logică în care se pășește pragul 
Casei de cultură este incompati
bilă cu gestul necivilizat. Atitudi
nea culturală presupune implicit 
și o atitudine civilizată.

Constanța... Sîntem la Casa de 
cultură a tineretului, o clădire 
impunătoare, ridicată pe faleză. 
La intrare, un afiș cafe aviza că 
nu se admite decît ...intrarea ti
nerilor între 14 și 30 ani, în ți
nută decentă și cu legitimație

sub firma casei 
de cultură

de la locul de muncă", ne dă 
speranțe. Ne întîmpină însă, în 
hol, spectacolul unor sticle cu 
bere înșirate pe o masă și ală
turi lăzile pline. Portarul, impro
vizat în birtaș, în loc să-ți exami
neze „legitimația de la locul de 
muncă și ținuta deceptă", te în
deamnă, cu zîmbet îmbietor, să-i 
încerci marfa. Și nu s-ar putea 
spune, dună grămăjoara de căpă- 
cele din față, că zîmbește în za

dar, Urcăm spre sala de dans. 
Pe micul hol de la intrare în ju
rul unor mese joase și pe cana
pele, tineri cu sticlele de, bere în 
mînă. Se bea direct din sticlă, 
cu sete, și firișoare de lichid se 
preling pe ținuta decentă...

Discutăm cu directorul Casei 
de cultură, Alexandru Ion, și ne 
exprimăm nedumerirea. Interlo
cutorul nostru ne spune că berea 
este ceea ce a rămas de la o

seară distractivă ținută cu cîte- 
va seri înainte, pentru ca acti
viștii comitetelor U.T.C. să înve
țe cum se organizează, în bune 
condițiuni, o asemenea manifes
tare. Tovarășul director interpre
tează greșit mirarea cu care îi 
primim explicația și se grăbește 
să ne liniștească : „berea este 
suficient de proaspătă, n-a apu
cat să se învechească". Nu ne 
îndoim că asigurările sînt în
dreptățite. Efectele berii nu s-au 
pierdut, chiar dacă s-a pus cu 
cîteva zile mai târziu în consum. 
Am putut să le constatăm în 
gesturile nesigure cu care își îm- 
brăcau unii tineri paltonul la 
garderobă, și mai ales în înver
șunarea cu care au fost izbite 
tobele de către orchestră (la sfâr
șitul serii de dans administrato
rul îi arăta directorului că toate 
cele trei tobe au fost sparte). 
Pentru că nu putem să credem 
că ei nu s-au înfruptat din mar
fa oferită cu promptitudine în 
Casa de cultură.

SABIN BORCAN

(Continuare în pag. a ll-a)

SOLEMNITATEA DECORĂRII TOVARĂȘULUI 
EMIL DRĂGĂAESCII CU PRILEJUL 

ÎMPLINIRII ÎSTLI UE 50 UE ANI

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a înmînat, joi di
mineața, tovarășului Emil 
Drăgănescu,. membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, „Ordinul 
Muncii11 clasa I, pentru meri
te deosebite în opera de con
struire a socialismului, cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 50 
de ani.

La solemnitatea care a avut 
loc la Palatul Marii Adunări 
Naționale au luat parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Virgil Trofin, Iile 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa. Du
mitru Popescu, Leonte Răutu,

Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec. Iosif Banc, Pe
tre Blajovici, Miu Dobrescu, 
Aurel Duca, Mihai Gere, Ton 
Iliescu, Ion loniță, Carol Ki- 
raly, Ion Stănescu, Mihai Ma
rinescu.

Felicitînd pe sărbătorit în 
numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că înalta distincție a- 
cordată este o apreciere a ac
tivității desfășurate pînă acum 
de tovarășul Emil Drăgănescu, 
ea constituind, totodată, o 
anticipație pentru activitatea 
viitoare în îndeplinirea sarci
nilor încredințate de partid.

Președintele Consiliului de 
Stat i-a urat multă sănătate 
și succese în activitatea sa.

Mulțumind pentru înalta

distincție acordată, tovarășul 
Emil Drăgănescu a arătat că 
de 25 ani, respectiv jumătate 
din viața sa, este membru al 
Partidului Comunist Român 
și că partidului în datorează 
formarea sa ca om, ca activist. 
Relevînd caracterul stimulator 
al cuvintelor adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
al distincției primite pentru 
activitatea sa viitoare, vorbi
torul s-a angajat să îndepli
nească cu toată răspunderea 
sarcinile pe care i le-a încre
dințat partidul, îndatoririle 
ce-i revin în funcția de răs
pundere pe care o îndepli
nește.

Conducătorii partidului șl 
statului au felicitat cu căldu
ră pe tovarășul Emil Drăgă
nescu. urîndu-i sănătate și noi 
succese în muncă.

(Agerpres)
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In ianuarie
PRIMUL PATINOAR CRONICA

„Săptămîna 
culturii

românești0
O inițiativă 

la a doua ediție
— în liceele de pe raza secto

rului 3 din Capitală ia astăzi 
sfîrșit „Săptămîna culturii româ
nești" (15—19 decembrie). Ac
țiunea este „patronată" de comi
tetul U.T.C. al sectorului. întru- 
cît este la a doua sa ediție am 
rugat pe tovarășa Maria Cucu, 
secretară a comitetului U.T.C. al 
aectorului să ne prezinte eîteva 
detalii.

— Este vorba de nn ciclu de 
conferințe, grupate sub acest ge
neric : săptămîna culturii româ
nești. Am pornit de la ideea că 
ar fi interesant să oferim prilejul 
elevilor, într-un cadru organizat 
și concentrat pe o perioadă mai 
scurtă, să audieze un număr de 
conferințe despre personalitățile 
cele mai marcante ale literaturii, 
științei și artei românești. Ne- 
renunțînd la unele domenii tra
tate anul trecut, am lărgit însă 
pufin sfera de cuprindere. Iată, 
spre exemplu, conferințele „Au
rel Vlaicu •— pionier al aviației 
românești". „Brâncuși în con
știința neamului", „Alexandru 
Vlahuțu — clasic al literaturii 
române" ș.a.

— „Săptămîna" acestui an este 
aproape consumată. Ce ecou a 
avut ?

— Încă din anul trecut elevii 
Ou primit cu mult interes aceas
tă acțiune, constatat din pre
zență, dar mai ales din interesul 
cu care au urmărit temele res
pective. Dar nu numai atît. 
Personalitățile, specialiștii pe 
care i-am invitat să confe
rențieze au răspuns cu o deo
sebit de mare amabilitate. Aș 
dori să adaug, din experiență, că 
eșalonarea într-un astfel de ca
dru a conferințelor amintite 
ne-a permis să asigurăm un spor 
de calitate și în tratare și în ceea 
ce privește oaspeții pe care am 
avut onoarea să-i primim în 
rindul elevilor — academicieni, 
profesori, scriitori.

1. BODEA

A apărut recent, 
primul „Buletin al 
cercurilor științifice 
studențești" editat 
de Facultatea de 
limba și literatura 
română — Universi
tatea București. Re- 
prezentînd un fru
mos stimulent pen
tru autorii comu
nicărilor prezentate 
în cele 7 cercuri 
științifice ale fa
cultății acest Bu
letin inaugurează o 
publicație cu carac
ter bianual care va

reuni cele mai va
loroase rezultate ale 
cercetării studențești 
în diferite disci
pline : estetică, cri
tică literară, ling
vistică, stilistică. De
și tirajul este, deo
camdată, modest — 
100 de exemplare, el 
va 
zat 
buri 
tre 
superior.

Avînd 
re faptul 
zarea unui astfel de

putea fi 
pentru 
cu 

de

utili- 
schim- 

alte cen- 
învățămînt
tn vede- 
că reali-

Buletin este posi
bilă cu mijloace in
terne de multipli
care, sugerăm și 
celorlalte institute 
de învățămînt su
perior preluarea a- 
cestei inițiative, în 
același timp stimu
lent al eforturilor 
personale studențești 
și o viitoare fru
moasă amintire pen
tru filologii, profe
sorii, prozatorii sau 
poeții de mîine.

ACOPERIT din tară»

c.s.

i
ne-ndepărtam / ca-ntr-un bles
tem / Ține minte această senza
ție / cum alături ai stat numai 
tu / și-ntr-o vreme / am fost tul
burat cu asprime / îndemn am 
dat spre zorii de ziuă". Ușor de 
sesizat, numai cadrul și nuanțe
le sînt în tradiție romantică. 
„Trăirile", stările de spirit apar
țin, desigur, epocii moderne. 
Căreia mă grăbesc să-i anexez și 
acea „sintaxă a fulgerului" (cum 
ar fi exclamat Saint-John Prese), 
analizabilă în plan fizic și moral : 
„Astfel aveau loc nopțile / fără

Jf

din tablă cutată 
cabluri de oțel, 
de față, din vo- 
de beton (4 000 
deja turnați cir- 
Structura de re-

...cel de-o șchioapă pe care l-am văzut mai zilele 
„Autoservirea" de lîngă piața Piteștilor, părea un 
Fauntleroy dornic să îndeplinească cît mai bine 
„Scumpei", adică ale mămicii care-1 trimisese să-i 
o pungă de zahăr, una de tâieței și două cutii de conserve. Cu 
coșulețul metalic pe braț, „omul" a ales pungi nerupte și cutii 
neturtite, a mai confruntat o dată, cum face orice client în
cepător, suma prețurilor înscrise pe cartonașe cu bancnotele 
încălzite în pumnuleț („nouă și cu trei și cu doi ori opt fac...“) 
și s-a așezat demn la rîndul de la casă, alcătuit din patru sau 
cinci persoane. ...Dar s-a ivit un „nene" cît muntele — cu 
coș și el, și cu pălărie verde de vînător — și s-a vîrît în 
rînd drept în fața lui Țîcă, de parcă Țîcă nici n-ar fi fost 
acolo. Țîcă n-a zis nimic, prins cum era cu aritmetica din 
gînd, și a stat cuminte tot în coada cozii... Pe urmă s-a ivit 
o „tanti" cu guler de blană și s-a vîrît tot înaintea lui Țîcă, 
ignorîndu-1 ca pe un galantar sau ca pe lavița aceea pe care 
se pun pachetele plătite... Și-a mai venit un nene, mai bătrîn 
ca bunicu’, și încă două tanti, și iar un nene... și toți s-an 
așezat, pe rînd, în fața lui Țîcă, pină cînd băiatul a-nceput 
să priceapă ce se-ntîmplă cu el și să se uit^ speriat pe după 
persoanele din față spre casierița carc-i rămînea mereu înde
părtată ca-ntr-o vrăjitorie de-a lui Statu-Palmă-Barbă-Cot... 
Iar cind insul care sînt a-ndrăznit să spună două vorbe în 
chestia asta, arătînd că lui Țîcă i se face o nedreptate, că 
este neomenesc, needucativ și de rău exemplu să te porți așa 
Cu copiii, persoanele susamintite — de fapt niște penibili in
fractori la legea nescrisă (încă) a bunei purtări publice — 
au alcătuit pe dată o corală cacofonică și mi-au dedicat o 
compoziție spontană din care reproduc numai refrenul : „Ce 
te bagi, dom’le ! Ce, e copilul dumitale?" Iar cînd le-am răs
puns că, da. într-un fel e și-al meu, pentru că în relațiile pu
blice trebuie să ne purtăm cu toți copiii ca și cînd ar fi pi 
noștri, „ncnii" și „tantile" mi-au zic că uite cine se găsi să 
ie facă lor educație și că s-o las mai moale.

...Și chiar am lăsat-o. Pentru că, între timp, dumirit cum stă 
chestia — văzînd deci că se poate călca legea bunei cuviințe — 
Țîcă fugise din coada cozii drept în frunte șl dădea din coate 
s-o ia înaintea lui nenea acela mai bătrîn 'ca bunicu’. cuprins 
acum de o „sfîntă indignare".

...De unde se vede, mai mult sau mai puțin stimați cetățeni 
cumpărători, că exemplul personal...

trecute în, 
mic lord 
dorințele 

aducă

La sfîrșitul lunii ianuarie 
va fi dat în folosință primul 
patinoar artificial acoperit din 
țară. E vorba de fapt, nu nu
mai de acoperirea pistei de 
gheață de la „Arenele 23 Au
gust", ci de realizarea unui 
nou edificiu.

■Un proiect modern, realizat 
pentru prima dată în țara 
noastră, stă la baza construc
ției acoperișului — de formă 
concavă, cu o deschidere de 
62 metri, 
montată pe
în momentul 
lumul total 
mc.), au fost 
ca 3 500 mc.
zistență va fi gata peste circa
zece zile și imediat se va tre
ce la întinderea cablurilor și 
montarea acoperișului pro- 
priu-zis.

Mai notăm amenajarea are
nei de gheață (s-a turnat o 
nouă peliculă de beton și s-au 
înlocuit elementele frigorifi
ce), construirea unui centru 
de calcul electronic — în ve
derea prelucrării și transmite
rii în condiții optime a rezul
tatelor viitoarelor competiții 
găzduite • aici. Printre care, 
Campionatul mondial de ho
chei, grupa B.

ȘERBAN PITU

în ultimul timp, intervalul 
dintre primele rime și primul vo
lum pare să se fi redus conside
rabil. Uneori, autorul nici nu a- 
pucă bine să-și dovedească sieși 
„chemarea", că editurile îi și ab
sorb manuscrisele, le transcriu în 
plumb și... își fac planul. Din pă
cate, în iureșul acestui flux edi
torial, începe șă se modifice, u- 
neori, însăși optica asupra câtor
va foarte înțelepte deprinderi 
mai vechi. De pildă, cu greu mai 
pot înțelege, unii, răbdarea. Ti
parul atrage, tiparul fascinează. 
Dar se uită, adesea, că și com
promite. De aceea, gestul lui Ion 
Murgeanu, de a interpune șapte 
ani între debutul în presă (ex
trem de măgulitor comentat de 
G. Călinescu) și debutul în vo
lum, riscă să treacă drept ab
surd. Am impresia. însă, că toc
mai girul Profesorului a sporit 
autoexigență tînărului poet. Și 
l-a determinat să ne ofere, acum, 
o carte, din care, dacă versuri
le comune nu lipsesc cu desă- 
vîrșire, ele se găsesc, totuși, în 
minoritate.

Ciclul titular („Repaose") este 
o viziune, în tonuri romantice, a 
universului. Domină tablourile 
scăldate într-o lumină obscură, 
lunară. Lumină a solitudinilor, a 
somnului, a tristeții. Lumină 
zgîrcită a Nordului : „Spre nord

ION
MURGEANU:

„Hepaose“
vestire / din copilărie / și, iată / 
sub fruntea înțeleptului / Ard 
veverițe de jad / în semințe". 
Astfel de ,.oaze“ întîlnești cam 
rar în „Repaose". Și dacă nu 
le-ar uni, în permanență, acordu
rile unui 'ton elegiac, poate că a- 
riditatea locurilor comune (exis
tente, la rindul lor) le-ar atenua 
mult frumusețea. Căci autorul 
nu rezistă. întotdeauna tentației 
definirii inexpresive („Nu-i oare 
chiar visul / cugetarea cea mai 
dreaptă / care ne răstoarnă I 
dincolo de aspirație ?“), iar in
vocarea prea insistentă (dar caro 
stîngace) a „sexului enorm" al 
vieții, al naturii, nu antrenează 
cu sine pulsații fericite de lirism.

Post-scriptum

(Urmare din pag. I)
in 
cit

plastică, de tot ce este 
stare să închege un grup 
de mic de pasionați, de „o- 
bișnuiți ai casei"...). Poate 
pentru că am trecut cam de 
multișor de vîrsta adolescen
ței si nu-mi prea mai surîde 
flecăreala la cafenea, nici 
coniacul sorbit în fumul ba
rului, poate de asta m-am 
bucurat să constat că un pro
cent mic (7,3 la sută dintre 
băieți și 2,7 la sută dintre 
fete) preferă să-și petreacă 
ceasurile libere în localuri 
— dar tot atît de bine se poa
te ca bucuria să mi-o fi pro
vocat și faptul că cifrele ci
tate, rezultînd dintr-un son
daj riguros științific, ar mai 
stăvili un pic impacientarea 
celor care, necunoscînd tine
rii, și-i imaginează trăind 
intre circiumă și cafenea, re
staurant și bar..;

Uimitor pentru mine a fost 
însă să aflu că preferințele 
celor mai mulțî tineri din 
industrie se îndreaptă spre 
ascultarea emisiunilor radio
fonice și vizionarea celor de 
pe micul ecran- Fetele și bă
ieții care declară că audiază 
radioul și privesc emisiunile 
TV acest mod de a-și petre
ce timpul liber fiindu-le cel 
mai obișnuit, însumează un 
procent de 48,7 la sută ! Ui
mitor, îmi spun, nu, doamne 
păzește, nu pentru că n-aș fi 
și eu de acord cu atîția al
ții că, în ultima vreme, pro
gramele radio și TV s-au îm
bunătățit simțitor, acordînd 
un spațiu apreciabil dezbate
rii problemelor tineretului 
și împlinirii gusturilor lui in 
ceea ce privește muzica, 
teatrul, filmul. Uimitor, pen
tru că nu 
chiar atît _
tor vîntul de sedentarism ce 
bate prin întreaga lume și 
de ale cărui ravagii nu este 
scutit tineretul in generai. Și 
nici al nostru. Din păcate, 
civilizația începe să însem
ne și la noi o doză prea ma
re de comoditate. Radioul și 
televizorul sînt în propria 
casă ori la vecin, nu-ți cer 
nici un efort ca să ajungi 
pînă la ele. poți rămîne ne: 
ras, in pijama și papuci fără 
să încerci sentimentul că 
n-ai oferit întegul respect, 
prin înfățișarea și vestimen
tația ta, cutărui academici
an. cutărui celebru dirijor 
sau interpret... n-ai de . în
fruntat intemperii și nici nu 
trebuie să te zbați în dilema : 
azi unde merg ? La teatru ? 
La film ? La operă 1 La un 
simpozion ? Ți le aduce di
fuzorul și micul ecran pe 
toate acasă.

Și totuși nu cred că este o

credeam să fie 
de îngrijoră-

situație fără ieșire. Mai e- 
xact, nu cred că este o situ
ație în fața căreia trebuie 
să ne resemnăm. Și sondajul 
pomenit ne dă el însuși cîte- 
va soluții, invitîndu-ne să 
medităm la altă cifră a sa. 
Iat-0 : numai 16,4 la sută din
tre tinerii din industrie prac
tică sportul ! De ce atît de 
puțini ? Să fie de vină doar 
radioul și televizorul care — 
așa cum concluzionează in
stitutul Gallup — sînt „ma
rii provocatori de sedenta
rism" ? Nu mi vine să cred. 
Sînt și alte motive. Și unul 
— din foarte multe — este și 
acela că dăm practicării spor
tului, mișcării fizice, în gene
re, o atenție încă nu pe mă
sura necesității. Iată, s-a fă
cut frig Și stadioanele își în
chid porțile. Ar trebui, în 
compensație, să și le deschi
dă patinoarele, sălile de gim
nastică, bazinele acoperite. 
Din ultimele nu prea avem 
și cite și unde avem sînt o- 
cupate în exclusivitate de 
sportivii de performanță. Cu 
sălile de sport am sta mult 
mai bine, dacă cele făcînd 
parte din zestrea unor licee, 
școli profesionale, universi
tăți ar lucra, dacă pot să zic 
așa, cu toată capacitatea lor 
de producție, dacă dumini
ca n-ar fi goale, dacă serile 
n-ar fi goale, dacă cei ce ar 
avea acces Ia ele duminica 
și serile n-ar fi numai elevii, 
ci și tinerii din industrie. O 
superbă sală de gimnastică 
a unui liceu din cartierul 
Floreasca e în primejdie de 
a face plase de păienjeni, în 
timp ce sute de tineri de Ia 
Automatica n-au nici măcar 
unde sâ-și așeze o masă de 
ping-pong ! Ca să nu mai 
vorbim că, tot în Capitală, nu 
avem mai mult de trei pati
noare, dintre care unul în 
renovare, altul promis să fie 
gata într-o zi. nu se știe ca
re, iar al treilea concurează 
Împreună cu autobuzul 34, cu 
șanse egale, la premiul pen
tru cea mai mare aglomerație 
pe centimetrul pătrat de pe 
Terra. Sint, mai cu seamă în 
Ardeal, comune și sate care 
au eîteva patinoare și care 
n-au costat nimic decît ini
țiativă și energie. în orașe 
acestea ar trebui să se nu
mere cu zecile, cu sutele- Ge
rul, apa și niște mîini harni
ce încleștate pe lopeți și mă
turoaie pot face aceeași trea
bă (dar peste tot, mai lesne 
și gratis) pe care o fac (pe 
alocuri, greu și scump) sa
vantele mașini de refrigera
re și auto-curățitoarele de 
zăpadă.

Vorbim despre sedenta
rism, să ne mai gîndim, așa
dar, pînă a da vina pe ra
dio și TV...

D. IXSU pe portativ
Foto : EMIL COJOCARU

Sfoemti
VALEA PĂPUȘILOR : rulează 

la Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21), 
Festival (orele 8.30, 11; 13,30; 16; 
18,45, 21,15). Favorit (orgie 10; 13: 
15.30; 18; 20,30).

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE ; 
rulează la Republica (orele 9; 
11.15: 13,45: 18,15; 18.45; 21,15).

WINNETOU IN VALEA MORȚII: 
rulează la Luceafărul (orele 
11; 13; 15. 17; 19; 21), ~
(orele 8.30. 10,30; 12,30; 
19. 21). Melodia (orele 9; 
13,30; 16; 18.30; 20,45), Modem (ore
le 9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20.30).

MY FAIR LAOS rulează la 
Capitol (orele 9.15; 12,30; 16).

LINIȘTE ȘI STRIGĂT : rulează 
la Capitol (orele 19,15; 21).

BALADA pentru MARIUCA ; 
rulează la Victoria (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18.30: 20.45).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR . 
rulează la Central (orele 
13; 15; 17; 19; 21), Feroviar 
8,30; 11 ■*'“ “ ------- —
(orele 
20,30), 
13.30;

SĂ 
lează 
16; ___ _
copil • 9—10 dimineață.

MONDO CANE ; rulează la 
Timpuri Noi (orele 9,15—15 în con
tinuare); Program de filme docu
mentare (orele 15.15—21).

VA PLACE BRAHMS! : rulează 
la Excelsior (orele 8,30: 11; 13,30; 
16; 18,30: 21). Floreasca (orele 9,30; 
12; 14,30. 17.30; 20). Aurora (orele 
10; 12,30; 15,30; 18: 20,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ s (ru
lează la Grlvița (orele 9—13.30 în 
continuare ; 15.45; 18.15; 20.30)

ANGELICA ȘI SULTANUL : 
rulează la înfrățirea între popoare 
(orele 15,15; 17.45; 20).

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20.30). VI- 
tan (orele 15,30: 13 : 20.30).

NOAPTEA GENERALILOR : 
rulează la Dacia (orele 8.15—20 în 
continuare).

IN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează Ia Bucegi (o- 
rele 9: 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20,30), 
Tomis (orele 9—15.45 în continua
re : 18: 20.15).

. - 9;
București 
14,30, 17; 

11,15;

9; ii; 
(orele 

Gloria 
18,15; 
11,15;

13,30; 16; 18,30; 21).
9: 11,15; 13,30; 16; 
Flamura (orele 9.

16: 18,15; 20,30).
TRĂIM PINĂ LUNI : ru
la Doina (orele 11,30; 13,45;

18,15; 20,30 ; Program pentru

CANE j

(Urinare din pag. I)

comisii de disciplină din care 
fac parte șeful secției, președin
tele de sindicat (respectiv orga
nizatorul biroului grupei sindi
cale) adjunctul șefului de com
partiment. șefi de birouri sau 
ateliere. Din componența sa nu 
lipsește, se înțelege, secretarul 
comitetului U.T.C.

— Care sînt atribuțiile acestor 
organisme recent constituite ?

— Funcționînd zilnic de la în
ceputul programului, comisiile 
iau în discuție abaterile de la 
disciplină săvîrșite cu o zi îna
inte, nici un oadru de conducere 
al întreprinderii neavînd drep
tul să amîne sau să suspende 
întrunirile lor. Pe de altă parte 
cei ce se fac vinovați de abate
rile de care vă vorbesc — ab
sențe nemotivate, întîrzieri, ne- 
crearea condițiilor ca la fiecare 
loc de muncă activitatea să se 
desfășoare ritmic, începerea lu
crului după ora stabilită, pără
sirea lui înainte de terminarea 
schimbului, prelungirea pauzei

BALTAGUL • rulează la Unirea 
(orele 15,39, 18; 20.15).

LA NORD PRIN NORD VEST 1 
rulează la Lira (orele 15,30, 19).

CÎND SE AUD CLOPOTELE : 
rulează la Drumul Sării (orele 15: 
17,30; 20).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Mo
șilor (orele 15,30, 18; 20,30) Giulești 
(orele 15.30; 18: 20.30)

PĂPUȘĂ
(orele 15.30: 19).

TESTAMENTUL DOCTORULUI 
MABUSE : rulează îa Crîngași Co
rel? 15.30; 18; 20,30).

BERU Șl COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează Ia Volga (o- 
rele 9.30—16 în continuare : 18.15: 
20.30). |

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
La Popular (orele 15.15; 19).

VIRIDIANA: rulează.....................
(orele 15,30; 18; 20.30).

BLOW-UP : rulează 
(orele 9: 11,15: 13.30:
20,45).

LUPII ALBI : rulează ia Munca 
(orele 16; 18; 20).

CĂLDURĂ : rulează la Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,30).

SEZON MORT : rulează la Arta 
(orele 10—16 în continuare : 19,30).

MORȚII RĂMÎN TINERI : ru
lează la Rahova (orele 15.30: 19: 

‘ 20,15).
CORABIA NEBUNILOR : rulea

ză la Progresul (orele 15.30: 19).
A TRAI PENTRU A TRĂI ; ru

lează la Ferentari (orele 15,30; 18: 
20.15).

RĂZBOI ȘI PACE_ (Seriile 
și IV) : rulează la 
15.30: 19).

OMUL CARE
LIARDE : rulează 
rele 15,30; 18; 20,15).

ZORBA GRECUL î rulează la 
Lumina (orele 9.30—17 în conti
nuare • 20.15).

POPA PROSTU : rulează la 
Cinematecă (Sala Union) (orele 10; 
12; 14).

rulează ta Cotrocenl

la Viitorul

la Miorița
16: 18.30:

in
Pacea (orele

VALORA Mi
la Cosmos (o-

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Studio) : PĂRIN
ȚII TERIBILI — ora 19,30 ; Teatrul 
de Comedie : UCIGAȘ, FĂRĂ 
SIMBRIE — ora 20 ; Teatrul „Lu-

de masă — nu pot trece Ia exe
cutarea atribuțiilor profesionale 
dacă în prealabil nu s-au pre
zentat pentru a fi discutați în 
fata comisiei. Mai mult, în ca
zul tinerilor am stabilit ca ope
rativ, în aceeași zi fără a aș
tepta adunările generale, orga
nizațiile U.T.C. din secții, gru
pele să analizeze în dezbateri

cia Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ - ora 20 ; (Sala Stu
dio) : SFÎNTUL MITICA BLAJI- 
NU — ora 20 : Teatrul Mic : PRE
ȚUL — ora 20 ; Teatrul Giulești : 
ULISE ȘI COINCIDENTELE — ora 
19,30 ; (la Sala Palatului) : OMUL 
CARE A VĂZUT MOARTEA — 
ora 19,30 ; Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) : CÎND LUNA E 
ALBASTRĂ — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : ANONIMUL — ora 16 ; 
ENIGMATICA DOAMNĂ „M" — 
ora 20 ; Teatrul „I. Vasilescu" : 
ACUL CUMETREI GURTON — 
ora 19.30 , Studioul I.A.T.C. : 
ASTA SEARA SE IMPROVIZEA
ZĂ — ora 20 ; Teatrul „Ion Crean
gă" : ADRESANȚII NECUNOS- 
CUȚI — ora 16 ; Teatrul Țăndări
că (Cal Victoriei) : ELEFĂNTE- 
LUL CURIOS — ora 17 : Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) ; VA
RIETĂȚI '69 — ora 20 ; (Cal Vic
toriei) : NICTTĂ... LA TĂNASE 
— ora 19,30 ; Ansamblul U.G.S. : 
BALADĂ OMULUI — ora 20 : Cir
cul de Stat : RAPSODIA SUEDE
ZĂ — Ora 19,30.

• 17,00 Consultații la limba ro
mână (clasa a VIII-a). Tema : 
Sinteza propoziției • 17,30 Con
sultații la chimie (clasele VIII-X). 
Tema : Soluții • 18,00 Lumea 
copiilor. „Peripețiile lui Guignol 
și ale fiului său Guignolet“ — a- 
daptare după o poveste din fol
clorul francez. Prezintă Teatrul 
de păpuși din Pitești • 18,30 Noi 
cote la Porțile de Fier — reportaj 
filmat • 18,55 Anunțuri — publi
citate • 19,00 Telejurnalul de seară 
• 19,20 Reflector • 19,30 Mai aveți 
o întrebare ? Emisiune de cultură 
științifică. Cunoaștem legile ere
dității ? • 20,30 Filmul artistic 
„Bomba de la 10 și 10“ — produc
ție a studiourilor iugoslave • 21,45 
Melodiile săptămînii • 22,00 Tele
jurnalul de noapte • 22,20 Ca
dran — emisiune de actualitate 
internațională © 22,50 Aspecte în
registrate de la Concursul interna
țional de patinaj artistic de la 
Moscova. Figuri libere — perechi.

cient pentru a marca îmbună
tățirea în toate compartimentele 
a disciplinei — capitol pînă nu 
demult deficitar, la 
.,23 August". în secția 
de pildă, unde lipseau 
nai în medie 30 de tineri, în in
tervalul 8—13 decembrie nu s-au 
înregistrat decît 2 absențe nemo
tivate. Strungarii Nicușor Popa.

Uzinele 
apa rata j 
săptămî-

NICOLAE BALTAG

CUTEZĂTORI

SUGESTIILE
NE-AU AJUTAT

la Ministerul Comer* 
Interior aflăm că s-au 
demersurile? necesare la

tehnico-aplicativ 
sectoarele modelism, 

electrotehnice, 
foto-muzică,

ECOURI

Repuose
De aceea, vom prefera întotdeau
na atmosfera vag simbolistă, mai 
pură, din „Duminici suferinde" 
— piesa cea mai puțin grevată 
de asemenea erori și excese.

Cel de-al doilea ciclu al volu
mului („16 sonete de iubire"), 
preia și asimilează organic influ
ențe diverse. Tncepînd prin a 
petrarchiza iubirea în spațiu au
tohton -— Elena fiind, aici, cores
pondentul Laurei — Ion Mur
geanu nu abandonează suavită- 
țile renascentiste, ci le asociază 
gravitatea meditației asupra vieții 
și morții. între sonetele remarca
bil centrate pe numita „temă", o 
mențiune aparte pretinde cel cu 
numărul „10“ : „Iubito, nu cerca 
să crezi / Aceste zvonuri că ne 
despărțim / Privește bine mărul 
din livezi / Și ia aminte cum îl 
împărțim // Această parte care-i 
para minții / Va putrezi mai re
pede, o jur, / Dar albul rece din 
zăpada frunții / Va dăinui se
mințelor din jur / / în stratul de 
țarină, iată pun, / Cu mîna mea 
un fir de pom mirat / Iubito, îa 
aminte cum îți spun / Cu glasul 
meu ușor îndurerat / / Că nu-i 
grea oboseala de-a muri / Cit 
munca celui ce va răsări".

SUB FIRMA

CASEI DE CULTURĂ
(Urmare din pag. I)

Sîntem curioși să verificăm 
dacă berea a fost suficient de 
proaspătă și pentru asta dorim 
să vizităm clubul al cărui mobi
lier ni-1 lăuda tovarășul director 
ca fiind foarte bun. Ne oprim în 
fața ușii închise. Administratorul, 
chemat în grabă, dă explicații : 
„înăuntru sînt niște tovarăși de 
la U.T.C., care joacă biliard și 
tenis și s-au închis pe dinăuntru, 
ca să nu fie deranjați; asta cam 
de două ore, cînd au fost dați 
afară ceilalți".

Bilanțul acestei seri distractive 
îl putem exprima în eîteva cifre, 
după numărul de bilete de intra
re și după încasările de la vîn- 
zarea berii : 108 tineri și 75 de 
sticle cu bere vîndute. Nu am 
numărat și mucurile de țigări, 
risipite pe covoarele de pe cu
loar, erau prea multe. Nu le-au 
numărat, cred, nici cele patru 
femei de serviciu, rămase 
ture căpăcelele de sticlă, 
le de țigări, să adune 
goale, abandonate prin toate col
țurile.

...în sala Căminului din co
muna Ovidiu, județul Constanța, 
sîntem martorii unei scene de 
film cu cow-boy. Vreo zece co
pii de vîrstă școlară aleargă prin 
sală, se ascund după scaunele 
stivuite pe* scenă și din cînd în 
cînd, zgomotele sînt acoperite de 
împușcături, provocate cu niște 
ingenioase pistoale cu capsă, pe 
care le mînuiesc cu dexteritate, 
în mijlocul vacarmului, un băie
țaș face echilibristică, liniștit, pe 
spătarul unui scaun trintit la 
podea...

Nu avem șansa să surprindem 
și o manifestare cu tineri. Ne-o 
putem imagina doar prin recon
strucție, după efectele pe care 
le prezintă sala de spectacole, 
unde, după cum ne spunea di
rectoarea căminului, tovarășa 
Baltă Sofia, avusese loc cu 24 
de ore înainte o seară distracti
vă pentru tineret. Pereți jupuiți, 
scaune rupte, zidul care mărgi
nea scena arăta de parcă s-ar fi 
încercat demolarea lui. „Noi vă- 
ruim și reparăm în fiecare săp- 
tămînă acest zid...", ni se spu
ne; după fiecare seară distracti
vă, înțelegem. îi arătăm tovarășei 
directoaie cele trei sau patru 
geamuri sparte, care dau Cămi-

să mă- 
resturi- 
sticlele

minute, asigurarea 
optime de lucru ti- 
determinat grăbirea

lor 480 de 
condițiilor 
nerilor au 
procesului de integrare profesio
nală. Acest lucru apare preg
nant dacă avem în vedere că în 
vreme ce în lunile septembrie, 
octombrie la secția locomotive 
uzinaj peste 100 de uteciști nu-și 
realizau sarcinile de producție,

nului cultural aspectul de casă 
părăsită. Unul dintre ele fusese 
spart în timpul unui film, cu 
eîteva zile înainte; de celelalte 
nu se știa nimic. Poate eveiii- 
mentul se petrecuse în timpul 
serii distractive cu pricina...

Și pentru a încheia gradația 
descendentă a descrierii faptelor, 
de la Casa de cultură din Med
gidia nu putem relata nimic „pe 
viu". Și asta pentru simplul mo
tiv că la ora 8,30 seara, dumi
nica, Casa de cultură era închi
să. în timp ce încercam, deza
măgiți, clanța ușii, se apropie un 
trecător. Ii spunem cine sîntem, 
iar dînsul se prezintă ca fiind 
metodistul Casei de cultură. Ne 
răspunde : „Avem orchestră așa 
că lucrurile merg ușor. Pentru a 
înviora atmosfera, mai organizăm 
mici concursuri în pauză, sau 
mai aducem ceva bere..."

Ce putem spune în concluziile 
unui raid în care am întîlnit la 
tot pasul dezordine, indiferență 
și... bere ? Că o Casă de cultu
ră nu poate fi un loc unde se 
fumează ca într-o cafenea și 
unde se bea bere ca într-un 
birt ? Că ținuta decentă a Sălii 
de cultură trebuie să fie asigu
rată nu prin eforturile femeilor 
de serviciu, ci prin atitudinea 
fermă a tinerilor și a conducerii, 
care să nu tolereze manifestări 
de tot felul ? Directorul Casei de 
cultură din Constanța ne vorbea, 
ce-i drept, despre acțiuni menite 
să asigure petrecerii tinerilor un 
aspect civilizat. Dînsul ne mai 
spunea că la disciplina și ordi
nea în aceste săli culturale ve
ghează grupuri de tineri consti- 
tuiți anume. Ne întrebăm însă 
ce efect mai au aceste inițiative 
cînd însăși conducerea Casei de 
cultură creează premizele unor a- 
titudini deplasate, oferind spre 
consum băutură ? Ținem confe
rințe despre comportarea civili
zată, cădem de acord asupra nor
melor acestora, dar practic, nu a- 
sigurăm întotdeauna în propria 
Casă de cultură o asemenea 
comportare 1 Cu mărturisirea bu
nelor intenții nu se poate ajun
ge la rezultatele dorite. Tînărul 
care pășește pragul unei Case de 
cultură trebuie să știe, trebuie 
învățat să știe, că atmosfera de 
acolo îl obligă și să facă gestul 
involuntar de a-și șterge picioa
rele, chiar dacă la intrare nu a 
fost pus un covor persan.

nirea abaterilor disciplinare. Un 
singur exemplu este edificator.

— In perioada 3—15 decem
brie. ne informează Gheorghe 
Corcan. secretarul comitetului 
U.T.C. de la organizația din 
secția mecanică — 10 ucenici din 
anul III ai școlii profesionale, 
angajați în producție au lipsit 
de la servici. Discuția cu ej a

DISCIPLINA FERMA
fulger motivele care au determi
nat încălcarea normelor de dis
ciplină. Desigur, atunci cînd se 
aplică sancțiuni trebuie să se 
țină seama. în primul rînd, ca 
acestea să aibă un rol educativ.

De la data constituirii comi
siilor de disciplină au trecut 18 
zile. Un scurt timp, dar sufi-

Gheorghe Sîia, Marin Bleandă 
— cunosouti altădată drept per
formeri ai lipsurilor nemotivate, 
fac parte acum din masa pre
ponderentă a celor care înțeleg 
că prezența la lucru reprezintă 
prima îndatorire de salariat. In
discutabil, frecvența sută la su
tă, folosirea la maximum a ce-

acum în totalitatea lor ei rea
lizează și chiar depășesc norme
le. De remarcat ca un fapt pozi
tiv. că în stilul d'e lucru al co
misiilor de disciplină și-a gă
sit loc discernămîntul, puterea 
de diferențiere a cauzelor obiec
tive sau subiective, intervenția 
lor fiind astfel eficace în preve-

soos la iveală că nu era vorba de 
un „chiul" ci că absențele repre
zentau efectul necorelării 
partizării lor în schimburi 
programul școlar. Mai exact 
10 uteciști n-au venit în i 
respectivă la uzină pentru că lu
crau în schimbul III. și a doua 
zi aveau teze. Or, nedormit

re- 
I cu 

cei 
ziua

țului 
făcut t
Consiliul popular al Capita
lei pentru obținerea spațiului 
corespunzător unui magazia 
de desfacere a articolelor cu 
caracter 
din 
electronice, 
sport-turism. 
vehicule etc. S-au luat mă
surile pentru sporirea, divert 
sificarea și obținerea fondu
lui de marfă — din produc
ția internă și import — po
trivit nomenclatorului stabilit 
cu Consiliul Național al Pio
nierilor.

La inițiativa comerțului, 
Uzinele „Electronica" din 
București a realizat trusa de 
construcție radio „ELEC
TRON 1“ cu piese din pro
ducția colaterală și la un 
preț accesibil (3 tranzistoare, 
1 diodă și un difuzor). De 
asemenea, se studiază posibili
tatea valorificării pe piață a 
pieselor declasate (proci i' --’a 
I.P.R.S. Băneasa) și pubbea- 
rea unor scheme a căror 
montaje se bazează pe acesta 
piese.

Pînă la reglementarea des
facerii prin magazine a pie
selor declasate (tranzistoare^ 
diode, condensatori) cu va
lori diferite, pentru care s-au 
stabilit prețuri mai avanta
joase, comparativ cu tipuriXi 
existente în comerț, s-a pro
pus Consiliului Național al 
Pionierilor să dispună cercu
rilor de radioamatori de pe 
lîngă casele de pionieri, 
procurarea produselor direct 
de la I.P.R.S. Băneașa. Spre 
satisfacția copiilor, magazi
nul „Cutezătorii" din Capi
tală va pune în vînzare în 
trim. IV a.c. pe lîngă cele 
119 sortimente, o seamă de 
articole noi printre care 4 
variante truse construcții 
pentru radioamatori, 3 tipuri 
de combustibil pentru moto
rașe 
siuni 
zivi 
torn,

cu explozie, 3 dimen- 
placaj de aviație, ade- 

(clei AGO), foiță na- 
aeromodele de carton

pentru începători (4 modele), 
diverse scule și unelte de 
construcție, cositor, Fludor 
pentru experiențe fizice etc.

La I.C.S. Romarta se va 
înființa un raion speciali^, 
cu mărfuri necesare cercu
rilor de aero și navo mod*1 
ce funcționează pe lîngă ca
sele de pionieri.

Un colectiv al Comitetu
lui județean Constanța al 
U.T.C. a studiat și stabilit 
măsuri concrete în urma a- 
pariției articolului „Cercul 
tehnic o insulă fără punți 
spre realitatea din jur ?“. în 
prezent există o preocupare 
mai atentă pentru creșterea 
numărului de cercuri cu spe
cific aplicativ naval, bineîn
țeles cu un număr sporit de 
tineri. „în anul 1969-1970 —- 
se arăta în răspuns — se vor 
organiza cercuri de navo- 
nrndele pe lîngă Direcția na
vigației maritime Constanța, 
Șantierele navale din Cons
tanța și Mangalia, Școala 
profesională a șantierului 
naval".

Sîntem, de asemenea, in
formați că tinerii cuprinși Ia 
pregătirea pentru apărarea 
patriei vor activa într-un cero 
subacvatic care va fi do
tat corespunzător.

toată noaptea nu puteau să se 
ducă la școală. în fața acestei 
stări de lucruri am hotărît ca 
în perioadele de vîrf ale școlii,., 
ucenicii să fie repartizați îi»‘‘ 
schimburi, în așa fel îneît sa 
se poată achita de obligațiile ce 
le revin în această calitate.

Exemplele asupra urmărilor 
favorabile ale creării comisiilor 
de disciplină ar putea continua 
lărgind continuu aria lor de 
referință. Considerăm însă opor
tun să subliniem că prin con
stituirea lor s-au pus bazele 
unei corelații strînse dintre toți 
factorii de răspundere din uzi
nă, organizației U.T.C. fiindu-i 
încredințată în acest context 
sarcini precise, toate eforturile 
fiind subordonate producției 
traducerii în viață a Hotârîrilor 
recentei Plenare a C-C. al P.C.R. 
Rezultatele colaborării sînt evi
dente, ele creează premisele ri
dicării la un nivel calitativ su
perior a întregii activități, oferă 
certitudinea obținerii unor rezul
tate care sînt așteptate de la a 
unitate economică cu prestigiul 
Uzinei „23 August",
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LUCRĂRILE SESIUNII

MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

Ludovic Fazekas, prim-secretar 
al Comitetului județean Harghita 
al P.Q.R., președintele Consiliului 
popular județean.

In ședința de după-amiază, în 
continuarea discuției generale au 
luat cuvântul deputății Florian 
Dănălache, membru al Comitetu

LEGEA
pentru adoptarea pianului de stat

al economiei naționale pe anul 1970
Art. 1. — Șe adoptă planul 

de stat al economiei naționale 
pe anul 1970.

Art. 2. — Producția globală 
a întreprinderilor indilstriale 
socialiste va fi în anul 1970 de 

energie electrică mid kWh 34,8
cărbune extras mil. tone 23,2
țiței extras mil. tone 13,3
gaz metan extras mid. m3 18,8
oțel — total mii tone 6 510

din care:
oțeluri aliate mii tone 390

aluminiu primar și aliaje
de aluminiu mii tone 107
tractoare mii bucăți 30,28
autocamioane și autotractoare mii bucăți 36
autoturisme de oraș mii bucăți 16
locomotive Diesel și electrice
magistrale bucăți 255
mașini-unelte pentru așchierea
metalelor mii bucăți 14,6
motoare electrice de 0,25 kW
și peste MW 2 900
îngrășăminte chimice 100 la sută
substanță activă mii tone 947
Cauciuc sintetic mii tone 60
materiale plastice și rășini
sintetice (100 la sută) mii tone 222,8
fibre și fire chimice mii tone 71 8
anvelope (auto, tractor, avion) mii bucăți 2 442
hîrtie mii tone 437,1
ciment mii tone 8185
plăci din particule aglomerate
și fibrolemnoase mii tone 501
mobilă mii. lei 5 376
aparate radio mii bucăți 455
televizoare mii bucăți 290
răcitoare electrice mii bucăți 160
țesături mii. m3 622,7
tricotaje mii. bucăți 137,2
încălțăminte mii. perechi 67,8
carne mii tone 483
ulei comestibil mii tone 283
zahăr mii tone 520

Art. 4. — Producția globală 
agricolă va fi in anul 1970, pe 
întreaga țară, în condițiile u- 
nui an agricol normal, de 86.8 

Y miliarde lei în prețuri com
parabile 1963

Art. 5. — Producția marfă 
agricolă — în prețuri de li

din care i
Total întreprinderile 

agricole de stat

Grîu — secară mii tone 5128 1142
Porumb mii tone 8 867 1 617
Sfeclă de zahăr mii tone 4 560 —
Floarea-soarelui mii tone 1 025 300
Cartofi de toamnă mii tone 3 655 126
Legume mii tone 3 560 339
Fructe și struguri mii tone 2 925 446
Carne în viu mii tone I 396 364
Lapte mii hi. 42 480 6 542
Lînă tone 31 650 5 855

lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor, Eugen Jebeleanu, scriitor, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, Barbu Popescu, adjunct 
al ministrului agriculturii și sil 
viculturii, George Bărănescu, 
rectorul Institutului politehnic 
din București, Anton Breitenho-

295 miliarde lei în prețuri 
comparabile 1963.

Art. 3. — Producția princi
palelor produse industriale va 
atinge în anul 1970 următoa
rele nivele î

vrare — a întreprinderilor a- 
gricole de stat va fi în anul 
1970 de 12,6 miliarde lei.

Art. 6. — In anul 1970, la 
principalele produse agricole 
urmează să se obțină — în 
condițiile unui an agricol nor
mal — următoarele producții I 

fer, redactor șef al ziarului 
„Neuer Weg“, ministrul indus
triei ușoare, Ion Crăciun și A- 
lexandru Boabă, ministrul in
dustriei chimice.

După terminarea discuției ge
nerale, Proiectul de lege pentru 
adoptarea Planului de stat a fost 
dezbătut pe articole și supus apoi 
votului secret, cu bile.

Marea Adunare Națională a

Art. 14. — Productivitatea 
muncii pe salariat va fi în a- 
nul 1970 de cel puțin :
— în industria republicană

lei 158 700
— în activitatea de construe
ții-montaj lei 63 800
— în transporturi feroviare
tone km. conv, 332 920

Art. 15. — în anul 1970 sa
lariul real va crește cu 8.8 la 
sută față de anu] 1969.

Art. 16. — Cheltuielile ma
xime la 1 000 lei producție 
marfă — în prețuri cu ridica
ta ale întreprinderii — în in
dustria de stat vor fi în anul 
1970 de 833.1 lei, prețul de 
cost la 1 000 tone km. con
venționale în transporturi fe 
roviare va fi cel mult de 148,5 
lei, iar cheltuielile de circula
ție maxime la 1 000 lei volum 
de desfacere la Ministerul 
Comerțului Interior vor fi de 
82.2 Iei.

Art. 17. — Consiliul de Mi
niștri va stabili măsuri pentru 
reducerea continuă, în toate 
sectoarele de activitate, a con
sumurilor de materii prime, 
materiale, combustibil și e- 
nergie pe unitatea de produs 
sau prestație.

Titularii planului de stat, 
centralele, combinatele și în
treprinderile vor lua măsuri 

In timpul lucrărilor Marii Adunări Naționale. • ••••••••••••

aprobat Legea pentru adoptarea 
Planului de stat ai economiei na
ționale pe anul 1970.

In continuarea lucrărilor, s-a 
trecut la discuția pe articole a 
Proiectului de lege pentru adop
tarea Bugetului de stat. Cu a- 
mendamentul propus de deputa
tul Constantin Sandu, privind 
majorarea fondului de rezervă 
bugetară la dispoziția consiliilor 

pentru respectarea strictă a 
normelor de consum și a re
partițiilor de materiale prevă
zute în planul pe anul 1970.

De asemenea vor extinde 
normele cu motivare tehnică 
și le vor revizui periodic pen
tru a se obține, an de an, re
ducerea consumurilor (Specifi
ce de materii prime, materia
le, combustibili și energie e- 
lectrică.

Art. 18. — Volumul livrări
lor de mărfuri pentru export 
va fi în anul 1970 de 11.85 
miliarde lei valută.

Titularii planului de stat, 
centralele combinatele și în
treprinderile vor lua măsuri 
pentru respectarea cu stricte
țe a obligațiilor asumate prin 
contractele încheiate cu parte
nerii străini în ce privește ter
menele. cantitățile și calitatea 
produselor livrate la export.

Art. 19. — Volumul desfa
cerilor de mărfuri cu amă
nuntul va fi în anul 1970 de 
93,7 miliarde lei.

Titularii planului de stat, 
centralele, combinatele și în
treprinderile vor lua măsuri 
pentru diversificarea produse
lor destinate fondului pieței și 
livrarea ritmică a acestora, în 
sortimentele și calitatea ceru
tă de consumatori. 

populare județene, Proiectul de 
lege a fost supus votului deputa
tion Marea Adunare Națională 
a aprobat prin vot secret, cu bile, 
Legea pentru adoptarea Bugetu
lui de stat pe anul 1970.

Seara, lucrările sesiunii s-au în
cheiat, urmînd să fie reluate în 
cursul zilei de vineri.

(Ageipres)

Art. 20. — în anul 1970 se 
vor da în folosință 94,7 mii 
apartamente, din care se vor 
contracta cu populația 31,2 mii 
în condițiile Legii nr. 9/1968 
și 2 mii, cu prioritate, cu pla
ta integrală la contractare.

Art. 21. — Consiliul de Mi
niștri este autorizat:

a) să precizeze și să desfă
șoare pe ministere, alte orga
ne centrale, consiliile popu
lare județene și al municipiu
lui București, prevederile pla
nului de stat al economiei na
ționale pe anul 1970 și să 
transmită acestora sarcinile 
ce le revin :

b) să stabilească măsuri 
pentru realizarea planului de 
stat și creșterea eficienței o- 
conomice în toate sectoarele 
de activitate:

c) să adapteze indicatorii 
planului de stat prevăzuți în 
prezenta lege, cînd aceasta a- 
pare necesar în cursul execu
tării planului, în scopul asi
gurării dezvoltării echilibrate 
a economiei naționale.

Art. 22. — Se aprobă execu
ția, conform anexei, a planu
lui de stat al economiei națio
nale pe anul 1968, adoptat 
prin Legea nr. 23 din 27 de
cembrie 1967.

Tovarășul Gheorghe Radulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul perma
nent al Republicii Socialiste Ro
mânia în Consiliul de Ajutor E- 
conomic Reciprpc, care a parti
cipat la lucrările celei de-a 44-a 
ședințe a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R., s-a înapoiat de la 
Moscova joi dimineața.

La sosire, în Gara de Nord, 
erau prezenți tovarășii Emil Dră- 
gănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Pavel Ștefan 
și Mihai Bălănescu, miniștri, 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față V. S. Tikunov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Din împuternicirea Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia și a Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, la Bucu
rești au avut loc convorbiri 
între reprezentanții Ministeru
lui Comerțului Exterior al Re
publicii Socialiste România și 
ai ambasadei Republicii Viet
namului de sud, în urma că
rora s-a convenit să se acorde 
Republicii Vietnamului de sud 
un ajutor material constînd în 
medicamente și produse de 
larg consum.

Delegația de geografi români, 
condusă de prof. dr. docent 
Ioan Șandru. vicepreședinte al 
Societății de geografie din 
Rofriânia, membru de onoare

Concurs inter județean 

de rachetomodelism
Recent, la Tîrgovifte s-a or

ganizat concursul interjude- 
țean de rachetomodelism 
(sport nou în țara noastră) 
dotat cu trofeul Chindia.

La această atit de originală 
întrecere, care a constat din 
cinci probe, au participat 35 
de concurenți, constituiți în 9 
echipe: „Sanitarul" Deva,
„Chimia" Buzău, „Cimentul" 
Turda, „Dacia" Orăștie, „Au
rul" Brad, „Avîntul" Pucioa
sa, „Știința" Găești, „Metalul" 
ji „Astronautica" Tîrgovifte. 
Trofeul a revenit echipei 
„Astronautica" Tîrgoviște ai 
cărei componenți Sînt mem
bri ai Societății tehnico- 
științifice de astronautică, 
societate instituită din ini
țiativa fi pentru elevii 
din liceele municipiului, lată 
cîftigătorii probelor: Machete 
— Victor Donoiu (Astronau
tica Tîrgoviște); Rachetopla- 
ne — Virgil Vișan (Astronau
tica Tîrgovifte); Durată, cu 
încărcătură — Gheorghe Bă- 
căoanu (Metalul Tîrgovifte); 
Durată, cu parașută — Titus 
Safciuc (Astronautica Tîrgo
vifte)— 2 min. 49,5 sec. (nou 
record național); Durată, cu 
stremen — Valeria Stroiescu 
(Astronautica Tîrgovifte).

In clasamentul general, pe 
echipe, formația „Sanitarul" 
Deva a ocupat locul II ur
mată de „Chimia" Buzău.

MIHAIL I. VLAD 

al societății franceze de geo
grafie, care a participat Ia cea 
de a 3-a ediție a co
locviului de geografie fran- 
co-român, ale cărei lu
crări s-au ținut între 1—12 de
cembrie 1969 în Franța, s-a 
înapoiat în țară. Programul 
acestui colocviu a cuprins 
două aplicații practice și o 
sesiune de comunicări științi
fice organizată la Institutul de 
geografie al Universității din 
Paris.

La sfîrșitul lucrărilor s-a în
cheiat un protocol prin care se 
fac precizări privind desfășu
rarea colocviilor ce se vor ține 
în 1971, în România și în 1973 
în Franța.

La Ateneul Român s-a des
chis joi la amiază, sub auspi
ciile Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, expoziția 
de gravură și desen din Chile, 
organizată de Institutul pentru 
popularizarea artelor plastice 
al Universității din Santiago 
de Chile.

23 de artiști plastici din ge
nerația tînără expun circa 100 
de lucrări de mare diversitate 
realizate în ultimii ani. Sînt 
vizibile trăsăturile specifice ar
tei Ațnericii de Sud îmbinate 
cu caractere ale artei moderne 
universale.

Cu prilejul deschiderii expo
ziției, Anastase Anastasiu, di
rectorul Direcției artelor plas
tice din Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, și Fernando 
Contreras, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii Chile 
la București, au rostit scurte 
cuvîntări.

• Patinoarul artificial din Po
iana1 Brașov a găzduit ieri me
ciul internațional de hochei pe 
gheață diptre selecționatele 
R.D. Germane și României. In- 
tîlnirea s-a încheiat la egalita
te : 1—1 (0—1. 1—0, 0—0).

» Desfășurat timp de mai mul
te zile la Ancona, turneul inter
național de tenis pe teren aco
perit a luat sfîrșit cu victoria 
cunoscutului jucător român Ilie 
Năstase care, confirmînd exce
lenta formă în care se afla, a 
ocupat primul loc. In finală, 
Ilie Năstase l-a întîlnit pe iu
goslavul Franulovici. în primul 
set, lupta pentru victorie a fost 
mai spectaculoasă. Năstase a ter
minat învingător cu 9—7. In ur
mătoarele două seturi, Ilie Năs
tase $i-a impus jocul său com
plet, cîștigînd cu 6—4, 6—2.

• Intîlnirea internațională de 
haltere dintre echipele repre
zentative ale Franței și Româ
niei a luat sfîrșit cu scorul de 
4—3 în favoarea sportivilor ro
mâni. Punctele echipei românești 
au fost realizate de Fiat (cocoș)
— 317,5 kg ; Bădescu (pană) —
342.500 kg | Fitzi Balaș (ușoară)
— 395 kg î Pintilie (mijlocie) —
412.500 kg. Halterofilii francezi 
Terme (semi-mijlocie) —420 kg, 
Gourrier (semigrea) — 480 kg și 
Fouletier (grea) — 480 kg, au cîș- 
tlgat respectivele categorii.

• Pe stadionul din orașul 
Brive pe un timp ploios în fața 
a 3 000 speotatori s-a disputat 
ieri partida internațională de 
rugbi dintre o selecționată fran
ceză și selecționata divizionară 
română. Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 12—0 (3—0).
• Aseară, la Ostrava, s-a 

desfășurat al doilea meci Intre 
selecționatele masouline de 
handbal ale României și Ceho

A intrat în funcțiune 

Fabrica de articole 
de sticlărie 
„București"

A intrat integral în funcțîun» 
Fabrica de articole de sticlari» 
„București", cea mai mare unita
te de acest gen din țara noastră. 
Evenimentul a fost marcat de 
aprinderea focului la ultimele 
două cuptoare de topit. Fabri
ca are o producție anuală de a- 
proape un miliard de articole din 
sticlă : butelii pentru vin, lapte, 
apă minerală și bere, borcane, 
flacoane diverse, pahare, obiecte 
de menaj, fiole farmaceutice șl 
țevi. Cantitatea de obiecte li
vrate de noua fabrică, în 12 
luni, dublează actuala producție 
anuală a întregii industrii națio
nale de sticlărie.

Cu prilejul aprinderii focului 
la ultimele cuptoare, în fabrică 
a avut loc un miting, Ia care au 
participat tovarășii Dumitru Po
pa, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.K., prim- 
secretar al Comitetului munici
pal de partid, Ion Crăciun, mi
nistrul industriei ușoare, cons
tructori, montori, sute de mun
citori.

In încheierea mitingului, în- 
tr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, cei prezenți au adoptat o 
telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care colecti
vul se angajează să depună toate 
eforturile pentru ca fabrica să 
atingă parametrii proiectați îna
inte de termen.

(Agerpres)

slovaciei. De data aceasta jocul 
s-a încheiat la egalitate 15—15 
(8—8). Prima partidă revenise 
echipei române cu scorul de 
20—15.
• Continuîndu-și turneul în 

R. F. a Germaniei, echipa mas
culină de handbal a orașului 
București a jucat Ia Kiel cu o 
selecționată locală. Gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul 
de 18—12 (7—6). Cel mai eficace 
jucător român a fost Cristian 
care a marcat 4 goluri.

• In turul trei contînd' pentru 
,Cupa europeană a tîrgurilor" 
la fotbal, echipele engleze New
castle United și Southampton au 
terminat la egalitate : 0—0.

In cadrul aceleiași competiții, 
Anderlecht, care a jucat pe te
ren propriu, a învins cu scorul 
de 1—0 (1—0) pe Dunfermline 
(Scoția). La Rouen, formația lo
cală F. C. Rouen a terminat ne. 
decis : 0—0 cu Arsenal Londra.
• In runda a 6-a a turneului 

internațional feminin de șah de 
la Moscova, Ostrovskaia a în
vins-o pe Jurcinska S-au înche
iat remiză partidele Konople- 
va — VerUczi și Eretova — 
Gheorghieva Șahista româncă 
Gertrude Baumstark a întrerupt 
cu Bîkova, iar Lemaoiko ou Me- 
dianikova.

în clasament conduce Lemaei- 
ko (U.R,S.S.) cu 4 puncte (2), 
urmată de Ostrovskaia (U.R.S.S.) 
— 3,5 puncte.

• Boxerul italian Franc» 
Zurlo este noul campion euro
pean al categoriei cocoș. în me
ciul desfășurat la TaurianOva 
(Reggio Calabria), el l-a depose
dat de centură pe fostul dețină
tor al titlului, spaniolul Mimoun 
Ben AII.

Art. 7. — Agricultura va 
dispune la sfîrșitul anului 1970 
de un parc de 105 mii trac
toare. 49 mii combine pentru 
recoltat păioase și 58 mii se
mănători mecanice, iar în 
cursul anului 1970 va primi 
723 mii tone îngrășăminte chi
mice în substanță activă.

Art. 8. — în anul 1970 se va 
amenaja, pentru irigații, din 
fondurile statului, o suprafață 
de 185 mii hectare. Consiliul 
de Miniștri va sprijini coope
rativele agricole de producție, 
astfel ca din fonduri proprii și 
credite pe termen lung, acor
date de stat, să amenajeze 
pentru irigații o suprafață de

Industria (inclusiv dotarea organizațiilor de foraj) 38,2
Industria construcțiilor 2,3
Agricultura 8,1

din care :
credite pentru cooperativele agricole de,producție 1,6

Transporturi și telecomunicații 7,4
Comerț, alimentație publică, hoteluri,xsilozuri și baze

de depozitare ' 2,3
învățămint, cultură, ocrotirea sănătății 1,9
Știință 0,5
Construcții de locuințe 2,9
Gospodăria comunală 1,5

Art. 12. — Ministerele și
ceilalți titulari ai planului de 
stat vor lua măsuri pentru 
extinderea utilizării proiecte
lor. secțiunilor și a detaliilor 
tip, precum și a celor refolo- 
sibile. pentru construcții, ele
mente de construcții și instala
ții. Se interzice elaborarea de 
noi proiecte pentru obiectivele 
la care se pot utiliza proiecte 
țip sau refolosibile.

40 mii hectare, folosind sur
sele locale de apă

Art. 9. — Volumul total al 
mărfurilor transportate cu 
mijloace de folosință generală, 
in anul 1970. va fi de 412.9 
milioane tone.

Art. ÎO. — în anul 1970 se 
vor moderniza 580 km dru
muri cu trafic intens și se vor 
aplica îmbrăcăminți asfaltice 
ușoare pe 1 320 km drumuri 
cu trafic mai scăzut.

Art. 11. — Volumul total al 
investițiilor centralizate va fi 
în anul 1970. de 67 miliarde 
lei. Pe principalele ‘ramuri ale 
economiei vor fi alocate ur
mătoarele fonduri de investi
ții. exprimate în miliarde lei:

Art. 13. — In anul 1970 se 
va efectua cercetarea a 367 
teme prioritare și se vbr va
lorifica 186 cercetări încheiate, 
nominalizate în planul centra
lizat : de asemenea se vor mai 
cerceta 4 909 teme și valorifica 
1120 cercetări încheiate, cu
prinse în planurile de cerce
tare științifică ale ministerelor 
și ale altor organe centrale.

(Urmare din pag. I)
— Rezultatele obținute de că

tre cooperativele noastre agricole 
— și-a început comentariul se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C., tovarășul VASILE CRĂ
CIUN, reflectă cum nu se poate 
mai real strădaniile și priceperea 
oamenilor, redau, nu în ultimă in
stanță și eforturile depuse de ti
neri, modul în care organizațiile 
U.T.C. și-au înțeles menirea de 
factori activi în mobilizarea a- 
cestora la executarea lucrărilor 
agricole, la îndeplinirea exem
plară a prevederilor planurilor 
de producție. Mai ales cînd re
zultatele sînt așezate față în față, 
cînd se divid factorii satisfăcuți 
și nesatisfăcuți în tehnologia cul
turilor și fermelor de animale, 
apare mai clar, mai convingător 
efectul inițiativelor celor două 
organizații U.T.C., adică, pe de o- 
parte experiența pozitivă, iar pe 
de altă parte lacunele acțiunilor 
formale, ale muncii de organiza
ție desfășurate în salturi, fără 
perspectivă. Personal, susțin că și 
la cooperativa agricolă „Progre
sul" se puteau obține rezultate e- 
conomice cel puțin la nivelul ce
lor cunoscute acum la C.A.P. 
„Prietenia româno-coreeană" da
că : se aplicau la timp lucrările 
de întreținere; semănatul se e- 
xecuta în condiții corespunzătoare 
în toate solele . recoltatul se în
cheia în limitele epocii optime ; 
se manifesta un plus de preocu
pare pentru eliminarea pierderi
lor ; din partea fiecărui mem
bru cooperator se dovedea răs
punderea pentru calitatea muncii 
depuse. De toate acestea, răs
punzătoare se face și organizația 
U.T.C. îmi bazez afirmația pe 
faptul că acțiunile întreprinse de 
către comitetul U.T.C. de aici, 

deși numeroase, n-au vizat — 
cum ar fi fost firesc — în prunul 
rind mobilizarea tinerilor la re
zolvarea problemelor de pro
ducție, la îndeplinirea obiective
lor propuse, ci mai mult s-a pe
dalat pe strînsul fierului vechi, 
a plantelor medicinale etc. — și 
acestea sarcini importante, dar 
în nici un caz neputînd fi com
parate cu primele.

— Cîteva acțiuni în interesul 
producției am întreprins și noi, 
a intervenit în discuție tovarășa 
MARIA MITU — secretara Co
mitetului U.T.C. de la coopera

Condiție a creșterii producției agricole
tiva agricolă „Progresul". De 
pildă, înaintea fiecărei campanii 
s-a discutat cu tinerii, li s-a ex
plicat cît de important este să 
participe la muncă. De aseme
nea, în cîteva duminici am lucrat 
cu toții la executarea celor mai 
urgente lucrări, am eliberat o 
parte din teren de coceni sau de 
paie, dînd astfel posibilitatea me
canizatorilor să are. îmi dau, însă, 
seama că prea puțin am făcut 
pentru producție. Zece tineri 
n-au lucrat anul acesta aproape 
deloc — și cît de mult s-a sim
țit nevoia brațelor de muncă în 
cadrul cooperativei noastre I 
Strînsul griului și al porumbului a 
întîrziat cu cîteva zile față de ve
cinii noștri, cetea ce a contribuit Ia 
reducerea recoltei. In sola din 
Drumul Hagieștilor, de pe 100 
de hectare cultivate cu 4grîu s-a 
obținut o producție medie sub 
1000 kg la hectar și datorită 
faptului că terenul n-a fost fer
tilizat Fără îndoială, comitetul 

U.T.C. ar fi putut iniția o acți
une în scopul realizării acestei 
lucrări. N-am întreprins, însă, 
nici o acțiune pentru că și altă
dată cînd am încercat, n-am fost 
sprijiniți de către tineri. N-am 
vrut să ne compromitem și de 
data aceasta... In rest, ce să spun, 
avem un număr de 8 tineri care 
lucrează cu rezultate bune în 
zootehnie, alți 10 sau 15 în le
gumicultura. Tot dintre tineri 
sînt și mulți dintre șefii de ate
laje, cîțiva motopompiști. Noi 
credeam că tot ceea ce am făcut 
era bine, era suficient. Acum, 

cînd ne comparăm cu cei de la 
cooperativa agricolă vecină, îmi 
dau seama cit de puțin am rea
lizat...

— Eu, sublinia în răspunsul 
său tovarășul ION BURCIU, se
cretarul Comitetului U.T.C. de 
la cooperativa agricolă „Prietenia 
româno-coreeană" în general sînt 
mulțumit de rezultatele în pro
ducție obținute anul acesta. Spun 
acest lucru bazîndu-mă pe fap
tul că atît la grîu, porumb și 
floarea-soarelui, cît și în zooteh
nie producțiile obținute sînt în- 
tr-o continuă creștere. Firesc, a- 
ceste succese le consider și ca 
un efect al muncii noastre, a ti
nerilor, desfășurată de-a lungul 
unui an. Ele cumulează efortul 
uteciftilor din sectorul vegetal 
materializat în fertilizarea cu gu
noi de grajd a cinci hectare de 
fiecare, dăruirea cu care 14 ti
neri au muncit zi fi noapte, a- 
proape o săptămînă, la combate
rea cu substanțe chimice a Za- 

brusului ce infestase 174 de hec
tare cultivate cu porumb, răs
punderea cu care au lucrat moto- 
pompiștii recomandați de către 
organizație (la această coopera
tivă agricolă, 22 dintre cei 26 de 
motopompiști sînt uteciști 
— n.a.) care au asigurat irigarea 
suprafețelor amenajate, atașa
mentul mecanizatorilor tineri 
care au executat lucrări foarte 
bune, prețuirea cuvîntului dat de 
întreaga organizație ce a însem
nat depozitarea a circa 1 000 de 
tone furaje prin munca tineretu
lui, recoltarea și valorificarea su

perioară a legumelor, eliberarea 
de producția secundară a circa 
800 de hectare, întreținerea sis
temului de irigații pe 100 de 
hectare, crearea echipelor ce au 
lucrat, pe timpul campaniilor, la 
transporturi.

— Măsura exactă a muncii nu 
ți-o dă niciodată altceva decît 
rezultatele, adică producțiile — 
spunea MARIN PALIȘ, purtător 
de atelaj și membru al comite
tului U.T.C. de la C.A.P. „Prie
tenia româno-coreeană". Eu am 
realizat anul acesta 348 zile- 
muncă. In brigada din care 

■fac parte nici unul dintre tineri 
— și sîntem 14 — n-a muncit 
mai puțin. Am fost peste tot 
unde și cînd am fost solicitați, 
în brigada noastră de mai mult 
timp se procedează în felul în 
care spunea tovarășul Ceaușescu 
că trebuie să se muncească în 
agricultură, ADICĂ FĂRĂ 
PROGRAM, CIT ESTE NE
VOIE. Și rezultatele obținute 

sînt bune. Ele ne răsplătesc efor
turile. Dar, cred că în ce priveș
te producțiile, chiar dacă ele 
sînt printre cele mai bune din 
județ, cooperativa noastră abia 
se află la început de drum... A te 
compara și a te lăuda că i-ai 
depășit — poate din întîmplare 
— pe cei de la „Progresul" și 
a uita că anul acesta — am citit 
eu în ziar — în alte părți s-au 
obținut 4 000 de kg de grîu la 
hectar și 6 000—7 000 kg po
rumb la hectar e mai primejdios 
decît orice. Să realizăm și noi 
producțiile acelea, pentru că a

vem irigații, îngrășăminte, soiuri, 
și abia atunci să zicem: DA, AM 
FĂCUT CEVA I

— Cred că Păliș are multă 
dreptate, a intervenit tovarășul 
RADU STAN, locțiitorul secreta
rului comitetului comunal de 
partid. Cei de la „Prietenia" i-au 
întrecut cu producțiile pe cei de 
la „Progresul", față de condițiile 
noastre, însă, și rezultatele primi
lor sînt departe de a fi mulțumi
toare. în acest sens, acum, cînd 
pentru anul 1970 ambele coope
rative au hotărât să cuprindă în 
planul de producție cifre supe
rioare chiar celor mai bune rea
lizări din acest an, firesc, orga
nizațiilor U.T.C. le revin sarcini 
foarte mari și importante în ce 
privește mobilizarea tineretului 
la muncă, antrenarea acestuia Ia 
cursurile agrozootehnice, iniție
rea unor acțiuni cu implicații po
zitive asupra educării generației 
tinere în spiritul dragostei pentru 
muncă, pentru cooperativa agri

colă, sporirea răspunderii pentru 
viitorul satului și unității econo
mice unde lucrează — așa cum 
partidul o cere.

Odată cu acele cauze ce au 
determinat obținerea unor re
zultate economice diferite în a- 
nul 1969, în cadrul discuției au 
fost prezentate pe larg acțiunile 
ce vor fi inițiate de către orga
nizațiile U.T.C. din cadrul celor 
două cooperative agricole în 
scopul obținerii, în anul viitor, 
a unor succese deosebite în toate 
sectoarele de producție. Reți
nem : antrenarea la învățămîntul 
agrozootehnic a tuturor tinerilor, 
organizarea de dezbateri în ca- 
drul adunărilor generale asupra 
răspunderii ce revine fiecărui 
utecist in obținerea producțiilor 
stabilite prin planul de produc
ție, inițierea „săptămînilor ferti
lizării", organizarea, în timpul 
campaniilor, a unor acțiuni cu 
specific care să sporească con
tribuția uteciștilor la executarea 
lucrărilor agricole într-un timp 
cît mai scurt, la creșterea răspun
derii cu care tinerii vor participa 
la înfăptuirea hotărîrilor adoptate 
în cadrul cooperativei agricole. 
Deocamdată și în acest sens se 
vorbește doar de proiecte. De- 
îndată însă, ce se vor cunoaște 
obiectivele de îndeplinit, sigur 
vor fi stabilite de către tinerii din 
Făcăeni și acțiunile ce vor fi 
întreprinse. Un singur obiectiv e 
fixat încă de acum : în 1970 să 
nu mai existe diferențe între rea
lizările celor două unități — atît 
de apropiate din punct de vedere 
al condițiilor; „linia de sosire" 
fiind fixată, oricum, deasupra ce
lor mai bune rezultate obținute 
anul acesta.

GH. FECIOKU



0. Macovescu
primit de

președintele
Statelor Unite

WASHINGTON 18. — Cores
pondentul Agerpres, C. Alexan- 
droaie transmite :

Președintele Statelor Unite ale 
Americii, Richard Nixon, a pri
mit joi la amiază, la Casa Albă, 
pe George Macovescu, prinu-ad- 
junct aî ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, care se află în vizită 
în S.U.A.

In cadrul întîlnirii, desfășura
te într-o atmosferă cordială, s-a 
făcut o trecere generală în re
vistă a dezvoltării relațiilor bila
terale dintre România și S.U.A., 
— în lumina hotărîrilor adoptate 
în timpul convorbirilor care au 
avut Ioc la București între pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Richard Nixon — și 
au fost abordate unele probleme 
internaționale actuale care inte
resează ambele părți.

La întrevedere au participat 
Cornel Bogdan, ambasadorul 
României în S.U.A., Sergiu 
Celac, director adjunct în M.A.E. 
al României, H. Kissinger, consi
lier special al președintelui 
S.U.A., și H. Sonnenfeldt, consi
lier la Casa Albă.

Casa Albă a dat publicității 
un comunicat oficial cu privire 
la această întîlnire, iar purtăto
rul de euvînt oficial al președin
telui S.U.A. a răspuns la între
bările ziariștilor pe această temă 
în cadrul conferinței de presă 
care a avut loc joi după-amiază 
la Casa Albă.
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ORIENTUL APROPIAT
Incidente egipteano-israeliene

• CAIRO. — O subunitate a 
infanteriei egiptene a traversat 
în noaptea de miercuri spre joi 
Canalul de Suez și a pătruns în 
interiorul unui fort israelian, a 
anunțat la Cairo un purtător de 
euvînt citat de agenția M.E.N. 
în timpul luptei toți militarii is- 
raelieni aflați în fort și-au pier
dut viața. Purtătorul de euvînt a 
precizat că în afară de trei sol
dați egipteni, toți participanții 
la acest raid s-au întors la baza 
lor. Pe de altă parte, el a de
clarat că în aceeași noapte pa
trulele de recunoaștere egiptene 
și-au intensificat activitatea de-a 
lungul Canalului de Suez, pă- 
trunzînd adine în interiorul lini
ilor israeliene pentru a 
amplasamentele bateriilor 
tilerie.

depista 
de ar

Tel Aviv și reluat de agenția 
Associated Press anunță că for
țe militare egiptene au traversat 
în două rînduri Canalul de Suez 
în noaptea de miercuri spre joi 
și au angajat lupte cu subuni
tăți israeliene. în cursul primu
lui raid subunitatea egipteană 
care număra zece militari a fast 
respinsă cu foc de arme automa
te, înregistrînd pierderi grele. Cu 
o oră mai tîrziu, alți 20 de mi
litari egipteni, acoperiți de un 
baraj de artilerie, au traversat 
Canalul de Suez, dar au fost o- 
bligați în cele din urmă să se 
retragă. Comunicatul afirmă că 
în urma acestor incursiuni nu a 
fost ocupată nici o poziție, pier
derile israeliene cifrindu-se la un 
mort și un rănit. ,

R.P.D. COREEANĂ.

sele economiei sînt

Progre- 

ilusfrate

de la o

★
• TEL AVIV. — Un comu

nicat militar dat publicității la

și de acest aspect 

fabrică de materiale de
construcții.

Conferința cvadripartită
asupra Vietnamului

’ PARIS 18 (Agerpres). — Joi 
s-a desfășurat la Paris cea de-a 
47-a ședință a Conferinței cva- 
dripartite în problema Vietna
mului.

Nguyen Thi Binh, ministrul de 
externe al guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, a menționat 
că viitoarea retragere a 50 000 
soldați americani din Vietnamul 
de sud, anunțată de președinte
le Nixon este o concretizare a 
politicii de așa-zisă „vietnamiza- 
re“ a războiului, care are ca scop 
să inducă în eroare opinia pu
blică. Ha Van Lau, care l-a în
locuit la această ședință pe 
Xuan Thuy, șeful delegației Re
publicii Democrate Vietnam, a 
susținut punctul de vedere al 
reprezentantului Guvernului Re-

voluționar Provizoriu în legătu
ră cu măsura anunțată la Wa
shington. El a relevat că înlo
cuirea șefului delegației ameri
cane la «convorbirile cvadriparti- 
te, Henry Cabot Lodge, cu am
basadorul Philip Habib dovedeș
te tendința oficialităților ameri
cane de „a reduce 
ferinței, cu intenția 
pila*. Ha Van Lau 
că neparticiparea
Xuan Thuy de la ședința de joi 
reprezintă, ca și săptămîna tre
cută, un semn de protest împo
triva absenței unui interlocutor 
la același nivel din partea dele
gației americane.

Delegațiile au căzut de acord 
ca viitoarea ședință a Conferinței 
să aibă loc marți, 30 decembrie.

• REGELE FEISAL AL A- 
RABIEI SAUDITE a sosit joi la 
Cairo, într-o vizită oficială. în 
aceeași zi el a avut o primă. în-, 
trevedere .cu președintele Repu
blicii Arabe Unite, Gamal Ab
del Nasser. Convorbirile dintre 
șefii celor două state — remarcă 
observatorii politici — prezintă 
o importanță deosebită pentru 
relațiile saudito-egiptene, fiind 
cele dintîi întrevederi după reu
niunea arabă de la 
anul 1967.

Khartum, din

Locotenent-colonel Reid 
Kennedy, președintele Curții 
marțiale de la Fort Benning, 
care va judeca pe locote
nentul William Calley, sin
gurul militar deferit instan
ței sub acuzația de „asasina
re cu premeditare a 109 ci
vili din satul sud-vietnamez 
Song My“, a fixat pentru 
data de 20 ianuarie, anul vii
tor, o audiere cu avocații a- 
cuzatului, care au cerut eli
berarea din detenție a clien
tului lor pe motiv că după 
dezvăluirile din presă pri
vind masacrul „nu se poate 
asigura o judecată impar
țială".

Pe de altă parte, el a in
format că a ordonat procur 
rorului militar, căpitanul 
Aubrey Daniel, să ceară Mi
nisterului de Justiție al 
S.U.A. să întreprindă o an
chetă și dacă va fi cazul să 
trimită în judecată conduce
rile ziarului „Houston Chro
nicle" și revistei „Life", 
precum și Agenția Associated 
Press și rețeaua de televizi
une „National Broadcasting 
Corporation".

l

nivelul con- 
de a o tor- 
a menționat 

ministrului

n-a 
ani

După eșecul loviturii de stat din Panama

Torrijos adoptă măsuri

V

Generalul timar Tor
rijos și colaboratori: săi 
apropiați din Garda na
țională au ținut o reu
niune la care au discu
tat măsurile ce vor fi 
luate împotriva autori
lor loviturii de stat e- 
suate — coloneii Rami
ro Silvera 
San.jur.

și Atnado

Torrijos a a- 
lideri militari,

După reuniune 
nunțat că cei doi 
aflați în prezent într-o închisoa
re din capitala panameză, vor fi 
deferiți unei Curți militare pen-

tru a fi judecați sub acuzația de 
„acte de subversiune împotriva 
statului*. La aceeași reuniune 
s-a discutat, de asemenea, atitu
dinea ce va fi adoptată față de 
ceilalți doi membri ai juntei mi
litare panameze, coloneii Jose 
Pinilla și Bolivar- Urrutia, care 
aprobaseră, în circumstanțele lo
viturii de stat care nu a supra
viețuit 
pucist.
exclud posibilitatea ca după re
centele
preia singur puterea pe care să 
o exercite cu aiutorul guvernului 
restabilit.

decît 48 de ore, actul 
Observatorii politici nu

evenimente Torrijos să

Piața comună 
reușit în cei 12 
de existență să pună 
capăt „tendințelor ne
loiale" de concu
rență, pe care, în 
virtutea existenței lor, 
le practică pe scară 
largă marile carte
luri.
' în conformitate cu 

articolul 85 al Tra
tatului de la Roma, 
secția anticartel a 
Comisiei executive a 
aplicat în ultima pe
rioadă o serie de a- 
menzi unor societăți 
care au constituit în 
secret carteluri vizînd 
obținerea unor 
țuri majorate 
monopolizarea 
Astfel, ’ ’ 
țărilor 
ze . ■_cietatea britanică ICI, 
societățile elvețiene 
C.I.B.A., Geigy și San
doz, la 
firmele 
Bayer,
B. A.S.F. 
vitate" 
plătească fiecare 
o amendă de l 
de dolari. Mai recent 
alte șase firme 
plătit o amendă 
500 000 de dolari, 
serie de firme 
afara perimetrului co
munitar au protestat, 
contestînd în fața 
Curții de justiție a
C. E.E., dreptul Comi
siei de a adopta sanc
țiuni impotriva lor. 
Comisia, la rîndul 
său, nu cedează, sus- 
ținind că companiile 
încriminate, în mă-

pre- 
prin 

pieței.
potrivit rela- 
presei c— 
franceze,

engle-
so-

fel ca și 
vest-germane 
Hoechst 
au fost 
în iulie

Și
„in

să 
cite 

50 000
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de 
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Anchetarea autorilor
atentatelor continuă

Reluarea acțiunilor greviste
După ce Pietro Valpreda, considerat „vinovatul numărul 

unu" al tragicelor atentate la Milano și Koma a fost acuzai 
oficial, poliția din cele două orașe și-a intensificat ritmul 
investigațiilor în rîndul organizațiilor anarhiste, în special 
al grupului milanez „Ponte della Ghisoifa", format din anar
hiștii așa-numiți „individualiști".

în cursul zilei de miercuri au 
fost arestate alte zece persoane. 
Potrivit agenției France Presse, 
trei dintre acestea sînt vizate în 
mod special. La Roma, judecă
torul de instrucție Vittorio Occa- 
risio, care se ocupă de „Cazul 
Valpreda", a declarat că anche
ta este foarte complexă. El l-a 
supus miercuri unui nou intero
gatoriu pe Pietro Valpreda. Po
trivit unor zvonuri care circulă 
în cercurile apropiate poliției, a- 
tentatele de la Milano și Roma 
au fost pregătite cu cel puțin o 
lună înainte de către „centrala* 
grupului anarhist din Roma. A- 
celeași cercuri au lăsat să se în
țeleagă că Pietro Valpreda a pă
răsit Roma, plecînd spre 
no, cu cîteva ore înainte 
plozia bombelor.

Agenția A.N.S.A. a 
miercuri seara despre identitatea 
altor trei suspecți din grupul ce
lor opt anchetați în prezent în 
legătură cu atentatele cu bombe 
de la Milano și Roma. Potrivit 
agenției sus-citate, este vorba de 
Elga Borth, o tînără coafeză

vest-germană, sosită cu cîteva 
luni în urmă în Italia cu un pa
șaport fals, Elilro Borghese fiul 
unui magistrat și Roberto Man- 
der. Potrivit aprecierilor presei 
italiene, toți trei frecventau des 
localurile grupului anarhist, unde 
se întîlneau cu Pietro Valpreda.

Mila- 
de ex-

relatat

• DUPĂ O PAUZA DE 24 
DE ORE, în semn de doliu în 
memoria victimelor atentatelor 
de săptămîna trecută, miercuri 
în întreaga 
noi mișcări

Serviciile 
mart parte . 
re a întreruperii lucrului de că
tre aproximativ un milion și 
jumătate de funcționari. Greviș
tii revendică condiții de muncă 
mai bune, precum și majorarea 
salariilor. Ministerele și școlile 
au rămas, de asemenea, goale 
in tot timpul zilei de miercuri, 
în ce privește traficul feroviar, 
acesta a fost redus aproape în 
întregime. Doar 73 de trenuri 
au funcționat între principalele 
centre urbane italiene, repre- 
zentînd doar 1 la sută din to
talul zilnic al mijloacelor fero
viare în mișcare.

Italie au avut loc 
greviste.
publice au fost în 
paralizate ca urma-

SENEGAL: Avertismente
adresate Portugaliei

DAKAR 18 (Agerpres) — Pos
tul de radio Dakar a transmis 
declarația șefului Statului major 
al armatei senegaleze, generalul 
Jean Alfred Diallo, care a ins
pectat regiunea de frontieră Ca- 
zamans. El a subliniat că unități
le armate senegaleze, amplasate 
la frontiera de sud a tării, „voi 
reuși să apere integritatea terito
rială a Senegalului".

După cum s-a mai anunțat, u- 
nități armate senegaleze au fost

Adevăratul
virus

sura în care activi
tatea lor afectează 
„piața celor șase" se 
află sub jurisdicția 
lor, și in consecință 
pentru nerespectarea 
„regulilor jocului" sînt 
pasibile de pedeapsă.

„Este extrem de 
dificil de apreciat în 
ce măsură eforturile 
Comisiei executive 
vor influența „mo
ralitatea" monopolu
rilor în cadrul C.E.E."

ce stațiuni de lux 
sau pe bordul unor 
yachturi aflate in 
cursă. Uneori Comi
sia primește sesizări 
din partea unor cola
boratori externi. în
tr-o afacere, probele 
de acuzare au fost 
aduse de o subcomi
sie a Senatului ame
rican, însărcinată 
aplicarea 
antitrust.
în cazul altor acor-

Cursa

cu
legislației 

în sfîrșit,

„anticartel"
— scria FINANCIAL 
TIMES. Căci, în ciu
da sprijinului pe ca
re îl acordă Comi
siei unele industrii 
sprijinite de stat (din 
Franța și Italia de 
exemplu) rămîn 
meroase 
cu ajutorul 
monopolurile 
înțelege, 
eventual 
întîrziind 
unor anchete. Se men
ționează în numeroa
se cazuri cînd marile 
firme au renunțat Ia 
acordurile scrise de 
creare a cartelurilor 
înlocuindu-le prin 
simple convenții ora
le, ultrasecrete, 
cheiate cine știe

duri secrete 
anilina 
unul 
cele 
din

(cel cu

nu- 
posibilități/ 

cărora 
se pot 

evitînd un 
control, sau 
deschiderea

în- 
în

de exemplu, 
din

mai importante 
industria colo- 

ranților) Comisia a 
fost sesizată de Co
misia vest-germană 
a cartelurilor. Și 
chiar in asemenea „a- 
faceri" cunoscute, an
cheta 
unei 
trena 
a cinci 
FIGARO).

Cercetările sînt di
ficile, 
luiași Tratat 
Roma 
ticolul 86 interzice în
treprinderilor să ex
ploateze poziția lor 
dominantă De piață

produsele

și adoptarea 
hotărîri, poate 

pe parcursul 
ani (LE

datorită ace- 
de la 

care în ar-

dar nu interzice și 
existența... unor ase
menea poziții de do
minare a pieței și 
a prețurilor. Deși de 
cîțiva ani un grup 
de profesori de eco
nomie 
definească 
articol 
rezulte 
a două 
ținînd 
te importantă a unei 
piețe va constitui un 
abuz și în 
cință va fi __  .
se apreciază că sint 
puține șanse 
asemenea înlocuire în 
legislația de bază a 
Pieții comune. Curtea 
de justiție de la 
Bruxelles a lăsat de
ja să se înțeleagă 
că se va opune a- 
doptării unei aseme
nea prevederi deoa
rece „aceasta ar lovi 
în interesele guver
nelor Care doresc să 
încurajeze fuziunile și 
concentrările în sec
toarele anemice ale 
propriilor lor econo
mii naționale".

In asemenea con
diții cursa împotriva 
cartelurilor este fără 
rezultat. „Vînatul" gă
sește de fiecare dată 
modalități de a scă- 
pa de sub ochii ur
măritorilor, 
cru îl 
oanele 
tori, 
procure produsele la 
prețul impus de mo
nopoluri.

dizlocate în noaptea de 10 de
cembrie în regiunea Cazamana, 
în urma atacului lansat de pe 
teritoriul Guineei (Bissau) de 
artileria portugheză asupra aces
tei regiuni.

în ultimele zile, avioane apar- 
ținînd forțelor militare aeriene 
portugheze au împrăștiat deasu
pra regiunii Cazamaus manifeste 
în care sînt conținute amenințări 
privitoare la noi atacuri asupia 
acestui sector. Asemenea acțiuni, 
a subliniat generalul Diallo, „au 
drept scop să atîțe populația îm
potriva patrioților africani care 
luptă pentru independența Gui
neei (Bissau). Dacă acestor a- 
inenințări li se vor da curs, uni
tățile senegaleze nu vor ră- 
mîne pasive*, a conchis șeful sta
tului majoi.

La inițiativa șefului statului etiopian, Haile Selassie, marțea 
trecută urma să înceapă la Addis-Abeba o nouă rundă de co»'" 
vorbiri între reprezentanții guvernului federal nigerian și cN' 
biafrezi. Agențiile de presă au transmis pe rînd plecarea spre 
și sosirea la Addis-Abeba a delegației Biafrei. In ultimul mo
ment însă, de la Addis-Abeba s-a anunțat că reprezentanții gu
vernului de la Lagos nu sosiseră încă in capitala etiopiana, fapt 
care echivala cu o amînare a deschiderii acestei noi runde de 
convorbiri. Drept cauză a întîrzierii se dădea îmbolnăvirea 
inopinată a conducătorului delegației federale nigeriene, Okoi 
Arikpo.

Dacă boala lui Arikpo este reală, subliniază comentatorul do 
presă, convorbirile nu vor fi periclitate. Există însă suficiente 
aspecte care creează impresia că virusul acestei boli este mai 
degrabă de natură politico-diplomatică.

Indicii în acest sens oferă antecedentele acestei noi runde de 
convorbiri, istoria conflictului însuși, la a cărui origine se află 
voința de secesiune a liderilor biafrezi și refuzul guvernului de 
la Lagos de a accepta despărțirea din stat a fostei sale pro
vincii orientale. In acest punct, vederile celor două părți aflate 
în conflict diverg total, și întîlnirile de pînă acum de la 
KamDala, Niamey, Monrovia și Addis-Abeba nu au dus la nici 
un rezultat. Pe fronturile de luptă, ostilitățile s-au desfășurat 
în continuare, paralel cu convorbirile și in ciuda acestora, cu 
îndîrjirea obișnuită, care a provocat zeci și sute de mii de 
victime, cărora li s-au adăugat ravagiile de nedescris ale foa
metei și mizeriei.

In condițiile în care o victorie militară a uneia din părți în 
acest conflict sîngeros pare din ce în ce mai puțin probabilă, 
s-a impus ideea necesității unei soluții politice la masa tratati
velor. De ambele părți se observă o adversitate a populației 
față de continuarea războiului, saturație față de sacrificiile pe 
care acesta le cere, scepticism crescînd față de căutarea unei 
soluții pe cîmpul de luptă. în această privință, valul de acțiuni 
greviste care a cuprins Nigeria în ultimii doi ani și care a 
determinat pe generalul Gowon să emită recent un decret de 
interzicere a grevelor, pe de o parte, și pierderea treptată a 
încrederii în sensul războiului, semnalată în rîndurile populației 
ibo, pe de altă parte, sînt elemente concludente.

Avînd în vedere eșecul întîlnirilor anterioare la un nivel 
mai scăzut, noua rundă de convorbiri nu avea drept scop să 
abordeze și să rezolve problema conflictului din Nigeria în 
ansamblul ei. Considerîndu-se că pentru o soluționare finală 
este necesară o întîlnire și tratative la cel mai înalt nivel, 
Gowon-Ojukwu, convorbirile de săptămîna aceasta urmau să 
creeze doar cadrul necesar pentru întîlnirea celor doi lideri 
politici ai părților aflate în conflict. Ojukwu îiisă — și aici 
începe să devină limpede natura politică a îmbolnăvirii subit- • 
a lui Arikpo — condiționase atît întîlnirea sa cu Gowon, cit 
și convorbirile preliminare, de o serie de factori. In timp ce 
delegația biafreză se îndrepta spre Addis-Abeba, el declara, în 
cadrul unui mesaj radiodifuzat, că noua rundă de convorbiri 
nu se va desfășura sub semnul rezoluției Organizației Unității 
Africane (privind acceptarea ideii unității Nigeriei drept con
diție prealabilă a tratativelor), subliniind că a primit asigurări 
în acest sens de la împăratul Haile Selassie. în afară de aceasta, 
el condiționează deja întîlnirea sa cu generalul Gowon de o 
„încetare a focului", în timp ce la Lagos se pregătește, după 
toate aparențele, o nouă ofensivă masivă.

Replica Lagosului nu s-a lăsat prea mult așteptată. Marți, un Z 
comunicat oficial nigerian arăta că Nigeria a insistat întotdeauna 
ca „orice negociere cu rebelii biafrezi să aibă loc sub auspicii!» 
Organizației Unității Africane și în cadrul stabilit de rezoluția 
acestei organizații asupra unității Nigeriei".

Căutarea unei soluții negociate se lovește și azi de aceleași 
dificultăți inițiale — refuzului guvernului federal de a admite 
dezmembrarea Nigeriei (sprijinit de O.U.A., care considera o 
eventuală secesiune a Biafrei drept un antecedent periculos 
pentru viitorul celorlalte state africane) i se opune tot atît do 
categoric refuzul lui Ojukwu de a renunța „a priori" Ia o inde
pendență viitoare. Sarcina mediatorilor nu este de invidiat.

BAZIL ȘTEFAN
LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI : — Delegația biafreză aflată la 

Addis-Abeba pentru a participa la convorbirile de pace cu re
prezentanții guvernului federal nigerian, a părăsit joi capitala 
etiopiana.

După cum s-a anunțat, negocierile dintre cele două părți au 
fost aminate pe termen nedefinit, deoarece delegația guvernului 
federal al Nigeriei a renunțat la proiectata sa vizită la Addis- 
Abeba.
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VIETNAMUL DE SUD. — Supraviețuitori ai masacrului de la 
Song My

FIRME OCCIDENTALE
La Moscova s-a deschis 

reprezentanța permanentă a 
firmei olandeze „Stemmlei 
Imex“, important partener al 
instituțiilor sovietice de co
merț exterior, anunță agenția 
TASS.

în prezent, adaugă agenția 
citată, la Moscova funcționea
ză reprezentanțe permanente 
a 22 de firme comerciale din 
Europa occidentală și Japo
nia. Recent a deschis repre
zentanță proprie concernul 
chimic italian „Montecatini- 
Edissbn*, care a încheiat un 
acord de colaborare în in
dustria chimică cu Comitetul 
pentru știință și tehnică de 
pe lîngă Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S. Reprezentanțe 
proprii la Moscova au și con
cernul „Fiat", care furnizează 
echipament pentru uzinele de 
automobile, care se constru
iesc în orașul Togliatti (pe 
Volga), și societatea „Eni“.

• Reprezentanțe la) Moscova 
au, de asemenea, concernul 
francez Renault", firma en
gleză ,,Golodez“ și altele.

AMBASADORUL ROMÂN LA 
RABAT PRIMIT DE REGELE 

MAROCULUI

e AMBASADORUL EXTRA
ORDINAR și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România 
la Rabat, Vasile Mircea, a pre
zentat scrisorile de acreditare 
regelui Marocului, Hassan II.

La ceremonie au fost de față 
A. Balafrej, ministru, reprezen
tant personal al regelui, Driss 
Slapui. directorul general al ca- 
binetu'ui regal, Abdelhadi 
Boutaleb, ministrul afacerilor 
externe. Ahmed Snoussi, minis
tru! informațiilor.

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, între 
suveranul Marocului și ambasa
dorul român a avut ioc o con
vorbire cordială.

® PRIMUL MINISTRU al 
Republicii Ghana dr. K. A. Bu- 
sia, a primit pe Gheorghe Ia-

son. ambasadorul Republicii So
cialiste România la Accra. In
tre ambasadorul român și pre
mierul ghanez a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

MESAJ
AL LUI WALTER ULBRICHT 

ADRESAT PREȘEDINTELUI 
R.F. A GERMANIEI

• AGENȚIA A.D.N. anunță că 
Walter Ulbricht, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane, a adresat 
un mesaj lui Gustav Heinemann, 
președintele Republicii Federale 
a Germaniei. Mesajul a fost in- 
minat joi Ia Bonn de către Mi
chael Kohl, secretar de stat la 
Consiliul de Miniștri al R.D.G., 
lui Dietrich Spangenberg, secre
tar de stat, șeful Serviciului pre
zidențial, care îl va remite pre
ședintelui Republicii Federale a 
Germaniei.

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ 
AGENȚIA D.P.A. Conrad Ah
lers, purtătorul de euvînt al 
guvernului vest-german a con
firmat primirea mesajului pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germa
ne. Walter Ulbricht, adresat 
președintelui R.F. a Germaniei, 
Gustav Heinemann. El a de
clarat presei că președintele 
Heinemann l-a informat pe 
cancelarul Willy' Brandt asupra 
conținutului scrisorii. Ahlers a 
menționat că va fi dat un răs
puns la mesajul președintelui 
Consiliului de Stat al R.D.G., 
Walter Ulbricht.

• DELEGAȚIA MIȘCĂRII 
de rezistență palestiniene la 
viitoarea conferință arabă Ia 
nivel înalt va fi condusă de 
Yasser Arafat, președintele 
Organizației pentru eliberarea 
Palestinei — informează ziarul 
„Al Ahram".

ANGLIA. Din noul peisaj arhi
tectural al Londrei

• AGENȚIA A.P. INFOR
MEAZĂ că peste o mie de 
studente din Ankara au dat 
miercuri publicității o decla
rație comună, protestînd îm
potriva proiectatei vizite în 
portul Izmir a unui număr 
de cinci nave aparținînd flo
tei a 6-a americane staționa
te în Marea Mediterană. De
clarații similare au fost fă
cute și în alte centre univer
sitare turcești. Vizita navelor 
americane urmează să în
ceapă vineri și să dureze 
patru zile.

Pe de altă parte, aceeași 
agenție precizează că la se
diul clubului ofițerilor a- 
mericanj din Ankara a fost 
descoperită o cantitate a- 
preciabilă de dinamită și 
sticle incendiare. Se crede 
că acestea erau destinate a- 
runcării în aer a unui depo
zit alimentar american.

„LIMBĂ... ELECTRONICĂ"

• O NOUĂ „LIMBA ELEC
TRONICĂ" ar urma să cuce
rească lumea. Ea a fost creată 
de către un institut american 
pentru cercetări tehnice și a 
fost denumită Iitran. Cu ajuto
rul ei vor fi instruiți viitori 
programatori ai mașinilor elec
tronice  ̂de calculat. Fiecare cii-

vînt al limbii Iitran va putea 
fi tradus în toate limbile de 
circulație fără ca înțelegerea 
să sufere. Pînă în prezent, exis
tă patru versiuni de limbi com
puterizate. Programatorii spa
nioli vorbesc limba Spantran, 
cei francezi — Gaultran, vest- 
germani — Deutran și italienii 
— Italtran.

Abandonarea studiului
O.Z.N. >

Una din cele mai pasionante și controversate probleme, atît 
ale oamenilor de știință, autorilor de romane științifico-fantas. 
țice, cit ți ale publicului larg se pare că s-a încheiat miercuri, 
în momentul cînd reprezentanți ai forțelor aeriene americane 
au anunțat că încetează ancheta asupra misterioaselor „farfurii 
zburătoare". Această anchetă a durat 21 de ani, în cursul căreia 
au fost analizate mii și mii de informații privind așa-zisa exis
tență a „obiectelor zburătoare neidentificate".

Robert Seamans, secretar de stat al forțelor aeriene ameri
cane, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că a dat 
dispoziții șefului statului major al aviației S.U.A. să înceteze 
orice activitate în acest domeniu, căci continuarea anchetei, care 
a costat deja sute de mii de dolari pe contribuabilul american, 
nu ar fi justificată nici din punct de vedere al securității națio
nale și nici din punct de vedere științific.

POD PESTE BOSFOR

• UN GRUP INDUSTRIAL 
anglo-vest-german a obținut prin 
concurs contractul pentru con
struirea podului peste Bosfor, 
care^ va lega Europa de Asia. 
După cum au anunțat autorită
țile turce, viitorul pod va fi 
realizat de firma britanică 
„Cleveland Bridge" șj firma 
vest-germană „Hochtief".

Podul care se va sprijini pe 
două turnuri înalte de 165 me
tri va avea o lungime de 1560 
metri și o lățime de 64 de me
tri. Valoarea lucrărilor se va ri
dica la aproximativ 18(1 milioa
ne dolari.

9 MINISTRUL DE STAT al 
Franței însărcinat cu proble
mele culturale. Edmond Miche
let. a înmînat joi cunoscutului 
dramaturg Eugen lonescu 
„Marele premiu național al tea
trului". Este pentru prima oară 
cînd se acordă un asemenea 
premiu în Franța și bl este des
tinat personalității a cărei ope
ră și carieră a servit în mod de
osebit teatrul.
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